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 -שיזיפ ןקיטולבלופ םעד ןגעוו ןרָאײהמחלמכַאנ יד ןיא ןענישרעד ןענעז רעכיב רעטרעדנוה

 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןופ הפוקת רעד ןיא םוטנדיי ןשילױוּפ ןופ ןבעל ןקיטסייג

 ,עימָאנַאקע ,קיטילָאֿפ : יו ,ןבעל ןשידיי ןופ ןטיבעג עלַא ןרָאװעג טרעדלישעג ןענעז סע

 "רוטלוק רעקיצנייא רעד רעבָא .ערעדנַא ןוא עסערּפ ,ןזעוולוש ,רעטַאעט ,טסנוק ,רוטַארעטיל

 .קיזוומ יד זיא ,ןעמוקַאב טשינ גנולגיּפשּפָא ןייז טנייה זיב טָאה סָאו ,טינשּפָא

 סרעפעש עריא ןוא קיזומ עשידיי יד ןבעלוצפיוא בוח סעד ןעמונעג רימ ףיוא ךיא בָאה

 ירד ןליֿפסיױא טימרעד ןוא ,אנעטסיזקע ריא ןופ הפוקת רענעדלָאג רעד ןיא ,ןליוּפ ןיא

 : סעבַאגפױא

 קיסומ רעשידיי רעד טעמדיוועג ןבעל רעייז ןבָאה עכלעוו ,יד טנעמונָאמ ַא ןלעטש .א

 .ןטקעּפסַא עריא עלַא ןיא

 ןופ ןרָאוװעג ןעגנוזעג ןענעז סָאו ,רעדיל ןוא ןעגנופַאש טייקנסעגרַאֿפ ןופ ןעװעטַאר .ב

 ןופ רצוא:קיוומ ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגניירַא יואר ןענעז ןוא ןלױֿפ ןיא ןדיי ןענַאילימ

 .קלָאּפ ןצנַאג

 ןשיגָאלָאקימ ןוא ןשירָאטסיה-רוטלוק רַאֿפ רוקמ םענעגייא ןזייוולייט ַא ןפַאש .ג

 ןעמוקוצנָא ןפרַאד טשינ ,סרעקיזומ עשידיי ןגעוו סעיצַאמרַאֿפניא ןכוז םייב ,ידכב ,ןסיוו

 .ןלַאװק ענעגייא ןופ תועידי ןּפעש רָאנ ,ןליוװקשַאּפ עקידלגיּפשמורק וצ

 ןֿפַאשעג ןבָאה סָאו ,סרעקיוומ יד ףיוא שגד רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא לכ סםדוק

 ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ ןענעז סעד ךָאנ .טנַאה רעד ןיא ןָאטרעמַאק ןשידיי סעד קידנטלַאה

 ןבעל ןשילַאקיזומ םעניײמעגלַא ןפיוא ןעוועג עיּפשמ ןוא טרעייטשעגייב ןבָאה סָאװ ,עלַא יד

 רעסיוועג ַא ףיוא ,תוביס ענעדישרַאּפ בילוצ ,ןענעז סָאוװ ,עכלעזַא וליפַא ייז ןשיווצ ,ןליוּפ ןיא

 ןענעז עטשרע יד ,טרעקעגקירוצ םיא וצ ךיז רעטעּפש ןוא קלָאֿפ ןשידיי ןופ קעװַא ,טייצ

 ,דילסקלָאפ :יװ ,קיזוומ רעשידיי רענעגייא רעד ןוֿפ ןטינשּפָא ףיוא רָאנ קיטעט ןעוועג

 ערעדנַא יד .רענַאשז רעטכייל רעשידיי ןוא קיזומ-רעטַאעט ,ןעגנַאזעג עלַאגָאגַאניס-שיגרוטיל

 יו לייט ,סעטערעּפָא ןוא סעינָאמרַאהליפ ,סערעּפָא ןיא רעטרע ענעעזעגנָא ןעמונרַאפ ןבָאה

 -ורטסניא ןוא ןטסילַאקָאו -- סרעריפסיוא יוװ לייט ןוא ןטנעגיריד ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק

 ןוא טמירַאבטלעװ ןעוועג ייז ןענעז טעטיזָאוטריױו רעייז טימ סָאװ --- ןטסילַאטנעמ

 .קלָאֿפ ןשידיי םעד דובכ טגנערבעג

 לָאמ ןייק (יא סָאװ ,טַאוטסבוס רעקיטסייג רעייז ןעוועג זיא עלַא ןופ הוושה-דצ רעד

 טָאה סָאװ ,טעטיװיטקַא עשימַאניד רעייז ןוא טירָאלָאק ןשידיי ןוֿפ יירפ ןעוועג טשינ

 עשילַאקיומ ענעגייא ערעייז ןעלקיװטנַא ןוא ןעמענוצפיוא ןסַאמ עשידיי יד טקריוװַאב

 רומ ביוא זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפ זיא'ס ןוא ,ללכ םעד טסולפנײאַאב טַאה דיחי רעד .ןטרעוו
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 קיזוומ רעשידיי רעד ןופ סרעגערטטּפױה יד ןופ ןּפַאש ןוא ןבעל ןטימ ןענעקַאב ךיז ןלעוו

 עשירטעמ-שימטיר ןוא תודוסי עשידָאלעמ יד ןיײטשרַאֿפ ךיוא רימ ןלעװ ,ןליופ ןיא

 תונקסמ ןעיצ סָאד ,עיצקודניא ןופ הטיש עקיזָאד יד טָא .ןעגנופַאש ערעייז ןופ ןטנעמעלע

 ,ןעגנַאלק עשיפיצעּפס יד ןרעה וצ ןרעיוא יד ןענעפע זדנוא טעוו ,ןיטקעלָאק ןפיוא טרּפ ןופ

 ןדנוא רַאפ טעוו ןוא ,ךיי ןשילױּפ ןופ םינוגינ יד ךרוד ןגָאלשעגכרוד ךיז ןבָאה סָאװ

 רַאפ שיטסירעטקַארוַאכ זיא סָאו ,רצוא ןשילַאקיומ םעד ןופ ךעלרעמעק יד ןקעלּפטנַא

 ,ןלופ-חסונ

 : ןוֿפ טײטשַאב טעברַא ןיימ

 עדייב ןשיװצ ןליױּפ ןיא קיוומ רעשידיי רעד ןופ דליב ַַא טיג סָאװ ,ריֿפניײרַא ןַא 1

 .תומחלמ-טלעוו

 ,סרעקיזומ עשידיי עטסקיגָאװ יד רעביא סעיֿפַארגָאנָאמ קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ;2

 ןבָאה סָאװ ,ןזָאוטריױװ-ןטסילַאטנעמורטסניא ןוא ןטסילַאקָאװ ,ןטנעגיריד ,ןרָאטיזָאּפמָאק

 .הפוקת רעקיבלעז רעד ןיא ןליוּפ ןיא ןפַאשעג

 סָאװ ,סרעקיזומ עשידיי ןופ סעמַאוגָאיב ןוא ןעגנוביײרשַאב טרעדנוה ריפ רעביא .3

 .ןלוּפ צנַאג ןופ טעטש יד ןיא טקריוועג ןבָאה

 רעזדנוא ןופ לרעּפ -- ןרָאכ ןוא גנַאזעג-ָאלָאס רַאֿפ ,רעדיל ןוא ןעגנופַאש ןופ ןטָאנ 4

 ,ןדיי עשילױּפ יד ןשיווצ טײרּפשרַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו --- רוטַארעטיל-קיזומ רעלַאקָאװ

 .ךוב ןיא לַאירעטַאמ ןשירַארעטיל םעד ןטכײלַאב סָאו ,ןטנעמוקָאד ןוא רעדליב ךיוא יו

 םוצ עלַא ייז ןענעז ,ןלַאפ-סמַאנסױא ןיא ֹוחַא סָאו ,תורוקמ עשיפַארגָאילביב .5

 תויתוא טיול לטעצכוז יו ,ןטנעמעלּפוס ןוא ,ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ רימ ןופ לָאמ ןטשרע

 .עיפַארגַאֿפָאט ןוא

 יז זַא ,ןעניימ וצ טכער יד רימ ךיא סענ ,טייקידתומילש ףיוא קידנרידנעטערּפ טשינ

 -ניא םומיסקַאמ םעד ןטלַאהטנַא ,סעמַארגָאיב יד ףךיוא יוװ ,ןעגנוביײרשַאב ערעסערג

 טנגונַאב טשינ רעבָא ךיז בָאה'כ .ןעלמַאזוצפיונוצ ךעלגעמ ןעוועג זיא סָאװ ,סעיצַאמרָאּפ

 טלעטשעג רָאנ ,ןציטָאנ עשיפַארגָאילביב יד ןיא ענעבעגעגנָא ,ןלַאירעטַאמ עכעלטפירש יד טימ

 ערעייז טימ ןפלָאהעג רימ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ רעטרעדנוה טימ גנודניברַאּפ ןיא ךיז

 ךיא בָאה ייברעד .ןטלַאטשעג ךוב ןיא עקידנעניישרעד יד ןופ ןטקַאפ יד ןצנַאגרעד תועידי

 יד ןגעלפ בייהנָא ןיא ."ןירשכ -- היאר ןיאיבמ םינש , :זַא ,ללכ םייב ןטלַאהעג ךיז

 ןעמוקַאב רעבָא ייז ןבָאה זייווקיצנייא ,וורעזער טימ רימ וצ ןעיצַאב ךיז ןרָאטַאמרָאפניא

 ןופ ןטקַאפ ענעדישרַאפ ןוא סעיפַארגָאטָאֿפ ,ןטנעמוקָאד טיױרטרַאֿפ רימ ןוא יורטוצ

 .ןליפ ןקידהמחלמרַאֿפ ןיא סרעקיזומ עקיטכיט ,דניירפ רעדָא ,םיבורק ערעייז ןופ ןבעל

 ךיז ךיא בָאה ,תומישר-עיפַארגָאילביב יד ןיא ענעבעגעגנָא ,תורוקמ ןוא רעכיב צוחַא

 ,עשידיי ,עשילַאקיזװמ ןוא עניײמעגלַא ,סעידעּפָאלקיצנע עקילָאצליפ טימ טצונַאב ךיוא

 רעכיב-רוכוי יד טימ ךיוא יוו ,(עשילױוּפ --- לעיצעּפס) עקיכַארּפשדמערפ ןוא עשיערבעה

 ןעוועג רעבָא ןענעז ןלַאירעטַאמ ענענופעג יד .ןלױּפ ןיא תוליהק ענעטינשרַאפ יד ןופ

 .ןרעוו וצ טריטיצ טנידרַאֿפ ייז ןבָאה קידנעטש טשינ ןוא עגרַאק רעייז

 ביוא ןוא ,ןָאט ןוויטקעיבָא ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב סעיפַארגָאיב יד ןענעז ללכ-ךרדב

 ןרָאװעג טכַאמעג סע זיא ,ןעגנוניימ עסיוועג ןרָאװעג טרילומרָאפ ָאי ןענעז ייז ןופ ךס ַא ןיא



13 

 ,ןפַארטעג ךיוא טָאה'ס .רעלטסניק םענעבעגעג םעד עגונב סעיזנעצער-עסערּפ ןופ ךמס ןפיוא

 יד ןופ סױרַא ךיא ןיב ,ךעלנעזרעפ טנַאקַאב ןעוועג רימ זיא רעקיזומ רעד ּווװ ,טרָאד זַא

 -ָאנָאמ יד ןיא טביולרעד םעד ףיוא ךיז ךיא בָאה לעיצעּפס .טיײקוװיטקעיבָא ןופ ןצענערג

 ךיוא ךיא בָאה גנוצַאשּפָא רעשיטירק-שיטילַאנַא ןוא עיצַאמרָאפניא צוחַא ּוװ ,סעיּפַארג

 ךיא ןוא בל ךותמ ןַאטעג סָאד בָאה ךיא .טנעמָאמ ןשיטסירַאומעמ םעד טגנערבעגניירַא

 .טשינ סע רעױדַאב

 ּצ

 ַא טיי ןופ ןיטעלויב-עסערּפ ןיא ןעוו ,1954 רָאי ןיא טעברַא ןיימ ךיא בָאה ןבוהעגנָא

 סרעקיזומ עשידיי וצ ףור ַא --- ציטָאנ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה (רוטנעגַא-ּפַארגעלעט עשידיי)

 ןבָאה סָאװ ,ןטָאנ ןוא רעדליב ,ןטנעמוקָאד ןקיש וצ רימ --- טלעוו רעד ןיא ןענַאמָאלעמ ןוא

 ןענעז ןלַאירעטַאמ ענעמוקַאב יד .ןלױוּפ ןקיזהמחלמרַאֿפ ןיא קיזומ רעשידיי וצ תוכייש ַא

 גָאט וצ גָאט ןופ זיא סָאו ,קעטָאטרַאק רעשיפַארגָאילביב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאפ

 .רעסערג ןרָאװעג

 -רָאפניא ערערעמ טימ טנידעג רימ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד קנַאד ַא רעביא ָאד ךיא קיש

 ,גניסעמ ןַאמָאר ,שטיװָאנָארַא ןד ,ירושג .ש .מ ,לעדע קחצי ,שטיוװַארוס בקעי :סעיצַאמ

 רייד ,תרפא ןושרג ,(לארשי) ןַאמּפָאה המלש רייד ןוא ןײטשנעטָאר ןבואר ,קַאר קערַאמ

 ןוא קעטָאלמ לסָאי ,ןַאמרעדיב .מ ,י ר"ד ,םוַאבנעזָאר לעומַאס ,רעטַאפ-רעדיעפ יענדיס

 שטיוװוָארָאיּפ .מ ןוא ,יקסנישזעשז ןַאמרעה ,(ןטַאטש עטקינייארַאפ) ןָאמָאלַאס סהרבא רייד

 רעד -- ןורחא ,ןורחא ןוא ,(עניטנעגרַא) גוצרעסַאװ ןמלז ןוא רענייוו ןָאעל ,(ליזַארב)

 םעד רימ ןכעלגעמרעד רַאּפ ,שארב ןיֿפַאל ר"ד טימ קרָאירװינ ןיא ָאװיי ןופ גנוטייל

 .ןלַאירעטַאמ עקיטיינ יד רימ ןריּפָאקָאטַאפ ןוא ןוויכרַא-קיזומ יד וצ טירטוצ

 -רעמַאב ערעייז ןקישרעביא רימ ןלעוו סָאװ ,עלַא יד ןייז רַאבקנַאז אבהל ךיוא לעוו'כ

 .טעברַא ןיימ ןצנַאגרעד ןענעק לעוװ ךיא עכלעוו טימ ,ןעגנוניימ ןוא ןעגנוק

 .) .ל
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 א

 -- יול םעד ןזָאלרַאֿפ טשינ טסלָאז ,טנרָאוװעג ייז : שטייט ,יולה תא בוזעת ןפ ךל רמשה

 ןיא ,ןעוועג לח לָאמ ַא ויא רע יװ טקנוּפ ןוא ,הרות רעד ןיא גָאזנָא רעשוריפב ַא זיא

 סרעליּפש ןוא סרעגניז יד ,ןועייז סַאטשּפָא ןטיול ,יול טבש סעד יבגל ,ןעניז ןלַארקַאס

 טיול ,יול טבש םעד יבגל ,ןעניז ןרענַאּפָארּפ ןיא ,לח טנייה רע זיא ױזַא ,שדקמה:-תיב ןיא

 רעד ךיז טזָאל רקיעב .לארשי:תיב ןיא סרעליּפש ןוא סרעגניז יד ,רערעייז אדבוע רעד

 סָאװ ,ריא רעסיוא ןוא ןלוֿפ ןיא סַאג רעשידיי רעד ןיא יול ינב יד יבגל ןדנעװנָא גָאונָא

 הרמיזלוק רעייז ןגרָאװרעד טָאה םידוהיה ררוצ רעד לייוו ,ןרָאװעג טמוטשרַאפ ןענעז

 ,יול ינב עקיזָאד יד ןסעגרַאֿפ וצ טשינ ןייז רהזנו ריהז רימ ןפרַאד .הניגנילוק רעייז ןוא

 טָאה קלָאפ עשישטייד סָאד ןכלעוו ,םוקמוא ןופ ןרָאי יד ןיא ןרָאוװעג טדנעלרַאפ ןענעז סָאװ

 .סרעקיטלעוועג ענייז רַאפ לדניזעג ןייז ןוא ןרעלטיה קידנלייווסיוא ,טכַארבעג זדנוא ףיוא

 בוח ןטסקיליײה ןייז רַאֿפ ןטכַאוטַאב סָאד לָאז סע רעוו ןעניפעג טזומעג ךיז טָאה

 ,טקנּפ ַא טימ םיברה-תושר ןיא ןעמוק ןענעק טעוװו רע זיב ,ןעור ןלעוו טשינ לָאז ןוא

 יד ןליוּפ ןיא יול ינב עקיזָאד יד ןעוועג סָאד ןענעז רעוװ ,ןענעייל ןענעק ןלעוו רימ ּוװ

 ערעייז ,ןבעל רעייז ןופ גנַאג םעד ןעז ךעלרעּפנײשַאב ןלָאז רימ ,סרעליּפש ןוא סרעגניז

 .עיצקודָארּפער ןוא עיצקודָארּפ רעשילַאקיזומ ןופ ןגייווצ עלַא ןיא ןעוטפיוא עשירעלטסניק

 -מוא יד ןופ ןורכז ןקידעבעל םעד ןטלַאהרעד וצ בוח רעד סָאװ ,רעד זיא רעטַאּפ רכששי

 ןופ ןבירטעג ןוא ,ןעור טזָאלעג טשינ םיא טָאה ,סרעלטסניק-קיזומ עשידיי עטכַארבעג

 ןטיירב ַא ןופ טקרַאטשעג ןוא ,קיזומ רעודנוא ןוא סָאלעמ רעזדנוא וצ טּפַאשביל רעפיט ַא

 ,טרעטשינעג ןוא טשרָאֿפעג גנַאלנרָאי רע טָאה ,הניגנהו הרמיזה-םלוע ןיא שינעדנעטשרַאפ

 ןטימ ,טנָאקעג טָאה רע זיב ,הפ-לעבש-םירוקמ טכוועגּפָא ןוא בתכבש-םירוקמ טּפיזעגכרוד

 .דנוא רַאפ טציא טגיל סָאװ ,ופס סָאד ןעגנַאלרעד זדנוא ןסיוועג ןוא ןסיוו ןטסעב

 ב

 רעוו -- טריפעגכרוד ןוא טכַארטרַאפ טיירב ךוב ןייז ןופ טעשווס םעד טָאה רבחמ רעד

 ,ןוא הניגנ ןוא הרמיז ןופ הריפס רעד וצ תוכייש עוויטַאערק ,עקידשממ ַא טַאהעג טָאה סע

 ןופ דיל סָאד ןוא : שטייט ,הקספנ עצמאב וייח תרישו : גָאז ןשיקילַאיב םעד קידנרילודָאמ

 ,וחצרנ עצמאב ותריש-ייח לייוו ,ןרָאװעג ןגָאלשעגרעביא ןטימ רעד ןיא זיא ןבעל ןייז

 סעד ןיא ןיירַא טייג ,ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןטימ ןיא זיא ךיל ןייז ןופ ןבעל סָאד : שטייט
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 ערעייז ןוא רמז-ילכ ןוא םינזח :טנעמעלע רעשימייה רָאג רעד לכ םדוק .ןורכז-רפס

 .ךעלעגיּפש ערעייז ןוא רעגניז-עניב ןוא ךעלעגייפליּפש ערעייז ןוא רעגניזסקלָאֿפ ,ךעלדנייש

 -ןיילק ןוא ערעּפָא ןופ ןטסיטרַא ,ןרָאכסקלָאֿפ ,ןרָאכ-עלוש ,ןרָאכלוש ןופ ןטנעגיריד

 ריא טטײֿפשעג ,סָאג רעשידיי רעד ןיא טקרעוװעג ןבָאה סָאװ ,עלַא ןוא צלַא --- רעטַאעט

 סאג עשידיי יד טליפעגנָא ,קַאמשעג ןשילַאקיזומ ריא טלדייאעגסיוא ןוא טיטעּפַא ןשילַאקיזומ

 רעשידיי ןופ םעדעֿפ יד ןענופשעג רעטייוו ,האנה רעשירעלטסניק טימ בוטש עשידיי יד ןוא

 יז ךָאנ ןוא ,שודיח ןופ עיניל רעד ףיוא ייס ןוא הרוסמ ןופ עיניל רעד ףיוא ייס ,קיזומ

 ייס ,רעליּפש ןוא רעטסיײמלעּפַאק ייס ,ןזָאוטריוו ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק ייס ,רעקיזומ

 ךיוא ןבָאה ןוא ,סַאג רעשידיי רעד ץוחמ טקרעוװעג ןבָאה סָאװ ,סרעגניז ןוא ןטנעגיריד
 רעד .םייה רעד ןופ קנופ ַא ,תוחפל ,רעדָא ,סַאלפ ַא טכַארבעגנײרַא ,טסּוװַאבמוא ןיהַא

 טנעקעג טָאה רע סָאװ ,ןדעי ַא רעביא ןלייצרעד וצ ןבעגעג ימ עכעלרע ךיז טָאה רבחמ

 טגָאמרַאפ ךרע רעדעי זַא ױזַא ,ןפַאש רעייז ןוא ןבעל רעייז ןסיוו ןלָאז רימ ,ןעגנערבנעמַאזוצ

 ךייש סָאװ .עשיטירק-שיטילַאנַא סָאד ,עשירעּפַאש סָאד ,עשיפַארגָאיב סָאד : ןטנעמעלע יירד

 -סיוא טָאה בור רעד :ןלייט יילרעייווצ ךיז רַאֿפ רימ ןבָאה לדנַאהַאב ןופ ףקיה סעד

 ,םימעט עשיפיצעּפס בילוצ ,ןבָאה גנילדנעצ עכעלטע ןוא ,ןקירבור עשינָאקיסקעל עקידנּפעש

 .סעיֿפַארגָאנָאמ ערעדנוזַאב

 ןופ שרַאמפיוא רעכעלרעדנווו ַא זיא סעיציזָאֿפ טרעדנוה ריפ יד ןופ הוושה דצ רעד

 טָאה םידוהיה ררוצ רעד סָאװ ,טנַאלַאט ןשילַאקיזומ שידיי ןוא ינעשז ןשילַאקיזװמ ןשידיי

 רעייז ןענעק ,גנערטשנָא ןייז ןוא רבחמ םעד קנַאזַא ,ןלעוו רימ ןוא טכַארבעגמוא ייֵז

 .ןעגנערבפיוא קירוצ ןורכז ןקיטכיל

 ג

 --- הניגנו הריש טַאהעג ביל ןָא-קיבייא ןופ טָאה קלָאֿפ רעזדנוא זַא ,ןל-אמייק ַא ויא סע

 רעירפ ַא ןוא ,םיה-תריש יד םירצמ-יאצוי עלַא טימ ןעמַאזוצ טגניז םיאיבנה-ןודא רעד

 סעמַאמ רעד ןופ ךעלכעליימ יד ןזָאלֿפָא רעדניק עקידנגייז יד וליּפַא טזָאל שרדמ

 טָאג ןיימ יא סָאד :שטייט ,והונאו ילא הז :ךעלרעגניפ יד טימ ןעלטייט ןוא טסורב

 יד וליפֲַא וצרעד טריזיױויטקַא שרדמ רערעטעּפש ַא ןוא ,ןענײשַאב םיא לעוװ ךיא ןוא

 ךלמ ַא רַאפ טליּפש ,ךעטסַאּפ רעגנוי א ,ישי ןב דוד } ךיוב סרעטומ רעד ןיא רעדניק

 ךלמ םעד דובכל ,םיליהת רפס םעד רע טגניז ןוא רע טביירש ךלמ ַא יו ןוא ,םדו רשב

 -תוצח ַא רָאנ יו ,ןײלַא ךיז ןופ ןליּפש לדיפ ןייז טזָאל הדגא עירֿפ ַא ןוא ,םיכלמה יכלמ

 רעד ןייז זיולב טשינ םיא טוָאל הדגַא ערעטעּפש ַא ןוא ,םיא ףיוא ייו ַא טוט לטניוו

 ןיא ןרַאגנײרַא עלעדיפ ןייז טימ וליּפַא רָאנ ,הלעמ לש אילמּפ רעד ןופ רעטסײמלעּפַאק

 ַא ןיהַא טעוו רע זַא ,טרַאּפשעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,קידצ ןשידיסח סענעי ןיירַא ןדע-ןג

 .ןעמוק טשינ טעוו חישמ ביוא ,ןטערטנײרַא טשינ ןַאּפש

 ענייז הניגנ יד זַא ,ךיוא טניימ ,םייקו יח לארשי ךלמ ךוד :גָאז רעד זַא ,סע טסייה

 לוכיבכ ךיז טֿפַאכ ,גניזעצ רעדָא ליּפשעצ ַא ךיז טוט ךיי ַא ּוװ ןוא ,סייקו יח ַא זיא

 לוכיבכ ךיז טּפַאכ סע יוװ טקנוּפ ,ןגנמ-לעב ןגנוי-טלַא ןקידתוכלמ םעד ןופ צוצינ .ַא ןיירַא

 ,טייקרעכיז רעוויַאנ ריא ןיא טגָאז התדגא יד סָאװ ןוא ,יול ינב יד ןופ אוצינ ַא ןיירַא
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 ,טײקטנרָאוװעג רעטכַאזַאב ריא ןיא טגָאז גנושרָאּפ יד סָאװ ,םעד ןוֿפ טייוו ױזַא טשינ זיא

 סָאוװ ,רערעזדנוא עיגרוטיל רעד ןיא תודוסי יד רעביא ּפָא ,רעגייטש ַא ,ךיז טלעטש יז ןעוו

 ןוא טייקטייוו רעד שטָאכ ןטלַאהרעד ךיז טָאה עכלעוו ,טייקידתופתושב ַא ןָא ןזייוו

 םעד ןָא טמענ ,גנושרָאפ יד ,יז ןּוא ,םיבושי ןוא םיטבש עשידיי יילרעלכ ןופ טיײקרעדנוזעגּפָא

 ןענעז ייז ןעוו ,טייצ רענעי ןופ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,השורי רעטלַא ןַא ןופ דנַאטשַאב

 ןושל טייטש סע סָאװ רַאֿפ ,ןייז קדקדמ רשפא ןעמ געמ ןעניז םעד ןיא .ןעמַאזוצ ןעוועג ךָאנ

 טשינ טלָאװ סע ךיילג ,ךיל סנויצ ןופ זדנוא טגניז ; שטייט ,ןויצ רישמ ונל וריש : דיחי

 ךס ַא ןעוועג ןענעז סע שטָאכ זַא ,ןייז ארתמ רשפא געמ ןעמ ןוא ,דיל ןייא יוו רעמ ןעוועג

 ןייא עקַאט סע זיא ךות ןיא זַא ,טליפעגסױרַא לבב ןיא ערעזדנוא טנייפ יד ןבָאה ,רעדיל

 ,קיטייוו רעייז ןיא ןבָאה סעדייז ערעזדנוא ןוא ,ןויצ רישמ ; טגָאזעג ןבָאה ןוא ,דיל

 ױזַא יו : שטייט ,רכנ תמדא לע 'ד ריש תא רישנ ךיא : דיחי ןושל לָאמ א רעדיוו ,טגערפעג

 .דרע רעדמערפ רעד ףיוא ךיל סטָאג ןעגניז רימ ןלעוו

: 

 ,וָאנָאטרעב עשוהי 'ר ,רעלטסניק-עניב רעסיורג רעד טכערעג עקַאט זיא רשפא ןוא

 ןעגניז ןדיי ,רימ ןלעוו ןעגניז ןעד ,רישנ : טרָאװ ןיא טשינ זיא ןָאטַאב רעד זַא ,טגָאז סָאװ

 ױזַא יו ,ְךיא : טרָאװ ןיא זיא ןָאטַאב רעד } ערעייז עבס יד זיא סע ןעד ,םנוצרלו םחרכל

 רעד ןיא ךיז טגניז שרעדנַא ןוא םייה רעד ןיא ךיז טגניז שרעדנַא לייוו ,ןעגניז רימ ןלעוו

 טמענ סָאװ ןוגינ ַא ןופ לוגליג ַא עלעװַאנ סצרּפ .ל.י ןיא עעדיא יד ןוא ,דמערפ

 רימ טייז ,תורוד ערעזדנוא עלַא ףיוא ןדנעונָא ךיז טזָאל ,תורוז רָאּפ עטצעל יד םורַא זיולב

 -ּפָארַא טרָאֿפ ייז ןוא ,לבב ןופ סעברעוו יד ףיוא ןעגנָאהעגפיױא ןעלדיפ ערעזדנוא ןבָאה

 סָאד ,טריּפשעג ןבָאה תורוד יד זַא ,סיוא טזייוו ןוא ,ןעגנוזעג ןוא טליפשעג ןוא ןעמונעג

 ,לוגליג רעטייוו א ,לוגליג ַא זיא סע

 ידכ ,םכילע-םולש ןענַאמרעד ךיוא רימ ןלעוו ,ןרפ .לי טנָאמרעד ןבָאה רימ ביוא ,ָאי

 ןשידיי ַא ןפַאש קידנלעוו סָאד ,לַאפוצ ןייק טשינ ךעליירג זיא סע זַא ,ןקרעמַאב וצ

 ןטייוצ ַא טלעטשעגוצ םיא טָאה ןוא "ינעּפמעטס ,, ןייז ןבירשעגנָא רע טָאה ,ןַאמָאר

 ןקיטכיל ןרַאפ גיוא ףרַאש ַא טאהעג טָאה סָאװ ,רע לייוו ,יײװָאלַָאס עלעסָאי,, ןַאמָאר

 ןיא גנַאלק ןקיטכיל ןרַאֿפ רעוא ףרַאש ַא טַאהעג ךיוא טָאה ,ןבעל רעזדנוא ןיא ןייש

 ןרַאפ -- םיחילש עטסעיירטעג ייווצ ענייז רַאפ ןגיוברַאפ ךיז טָאה ןוא ,ןבעל רעזדנוא

 ןוא ,ודנוא רַאפ ָאד טגיל סָאװ ,רפס רעד ךיוא זיא גיױברַאֿפ ַאזַא .ןזח ןרַאֿפ ןוא רמז-ילכ

 לרַאּפ עסיז סָאד סָאװ ,ץלַא םורַא טמענ רע לייוו ,גיוברַאפ רעפיט ןוא רעטיירב ַא זיא סע

 ךָאנ ןוא עיצַאיצנערעפיד עכייר רעייז -- ןליוּפ ןשידיי ןיא ןרױבעגסױרַא ךיז ןופ טָאה

 ףדיי ןופ ןוא ןדיי ןשיווצ קיזומ יד ןוא סָאלעמ םעד ,גנוריסנַאוינ ערעכייר

 סרעקיזומ עטדנעלראפ יד רעביא -- ךשמה ַא ןבָאה ךוב סרעטַאפ רכששי 'ר לֵאז יאוולה ןוא

 ,טעוועשובעג טָאה לדניזעג עשישטייד סָאד ּוװ ,עּפַאריײא ןיא רעדנעל עקירעביא עלַא ןיא

 .םלש ןורכזוה השעמ היהו

 .טייכשת זומת יא ,םילשורי





 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי

 -ישרַאפ טימ ןפרָאװרַאפ ןעועג שיטביירש ןיימ זיא ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא
 ערעדנַא ןוא ןגוצסיוא-וויכרַא ,סעיפַארגָאטָאפ ,ןטינשסיוא-סגנוטייצ ,ןטפירש ענעד
 ןקידחמחלמרַאפ ןיא קיזומ רעשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ יד עגונ ןענעז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ
 ןופ עלעג ,ריּפַאּפ-ןטָאנ סנגיוב עסיורג טרינימָאד ןבָאה ןריּפַאּפ יד ןשיװצ .ןלױּפ

 ןופ סעיציזָאּפמָאק ץלַא -- עטשטיינקעצ ןוא ענעסירעצ-בלַאה יז ןופ ךס ַא ,טײקטלַא

 .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןופ הפוקת רעד ןיא ,ןלױּפ ןיא סרעקיזומ עשידיי
 ןופ ןלייט-טלעוו עלַא ןופ ענעטלַאהרעד לייט ןטסערג ןיא -- ןלַאירעטַאמ עלַא יד

 טגנַאלרַאפ ןבָאה -- ןענַאמָאלעמ ןוא סרעקיזומ ,דניירפ ערעטנענ ןוא ערעטייוו

 ,גנוטעברַאַאב עשירַארעטיל ןוא עיצקַאדער עשילַאקיזומ ,עיצַאקיפיסַאלק עיונעג ַא
 ןענעז סָאװ ,ןעגנופַאש ןופ גנולמַאז ַא ןיא ןרעוו ןעמונעגניײרַא ןענעק ןלָאז ייז ידכב

 הפוקת רענעדלָאג רעד ןיא ,טלעוו רעד ןיא בושי ןשידיי ןטסערג ןיא ןענַאטשטנַא
 .ץנעטסיזקע ןייז ןופ

 -ַאב -- טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ תוהמ םעד קידנעלדנַאהַאב -- ָאד ךיא ליוו

 רעסיורג ַא ןופ ןעוועג זיא ןלוּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא קיזומ עשידיי יד זַא ,ןזייוו

 -דנַאטש ןלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ ןה ןוא ןשירעלטסניק-שילַאקיזומ ןופ ןה תובישח

 קנעדנָא םעד ןקיבײארַאפ ןיא --- טייז ןייא ןופ ,ןעגנַאגעג ךיוא רימ זיא סע ;טקנוּפ

 רעד ןופ ןוא ,קיומ רעשידיי רעד טעמדיוװעג ןבעל רעייז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ

 ביוא ,דוביאל ןייג ןענעק סָאװ ,ןעגנופַאש עלופטרעוו ןעװעטַארּפָא ןיא -- רעטייווצ

 ןוא ;ןוקית ןקירעהעג םעד ןבעג ןוא ןעלמַאזפיונוצ טשינ סנטייצַאב ייז טעװ ןעמ

 טימ ,גנוגעװַאב עשילַאקיזומ עשידיי ַא טריטסיזקע ןליוּפ ןיא טָאה סע זַא ,רקיעב

 ןוא טריטנעירָא ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,קיזומ ַא ;ןגעװ ןוא ןצנעדנעט עשיפיצעּפס

 עטיירב יד ןופ ןליפעג ןופ סוגסיוא רעשינַאטנַאּפס ַא רָאנ ,ןביוא ןופ טריפעגנָא

 ןוא רבע ןטסטייוו ןופ ןעלצרָאװ עריא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,קיזומ ַא : ןסַאמ עשידיי

 ןלױּפ ןיא ןבעל ןלעניגירָא ןקיטולבלופ ןשידיי ןופ ןדָאב ןפיוא ןסקַאוװעג זיא

 צ

 "וצ ,קיזמ רעד ןיא ןעדוי רעד ןָאקיסקעל ןעמָאנ ןרעטנוא ךוב ןלעג םעד ןיא

 ןגָאלַאקיזמ-ףיוה עשיצַאנ יד ךרוד ןסלעבעג ןופ לעפַאב ןפיוא טלעטשעגנעמַאז

 -טלעווא ַא ןגעוו רדסכ ךיז טדער ,קירעג טרעברעה ר"ד ןוא לעגנעטש ָאעט ר"ד

 ןַא ןגעוו ןלייצרעד וצ ןסייוו "ןצעּפס, עקיזָאד יד ."קיזומ עשידיי ריפ םורטנעצ

 עלַא ןיא ןלײטּפָא טימ "םורטנעצ, םעד ןופ גנוטייל רעלַארטנעצ רעטריזינַאגרָא

 טייקיטעט רעקיסעמנַאלּפ רעטריפעג ַא ןגעוו ןוא גנוטײרּפשעצ רעשידיי ןופ רעדנעל
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 ױזַא ןוא .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא

 טסנרע ןביײרשַאב םייב ריא טנעק

 דילגטימ-םוידיזערּפ :ןענעייל ךָאלב
 רעשידיי רַאפ רעטנעצ-טלעוו ןופ
 סוירַאד ייב :עניטסעלַאּפ ןיא קיזומ
 -נעצ-טלעוו ןופ דילגטימ --- ָאִיימ
 סָאד :קיומ רעשידיי רַאפ רעט

 רַאזַאל ,ןורחא ףסוי ייב עקיבלעז
 .ערעדנַא ןוא יקסנימַאס

 רעד ןופ ליצ רעד זיא ייז טיול

 רעשידיי רַאפ עיצַאזינַאגרָא-טלעוו

 וצ ןוא ןסולפנייאַאב וצ ןעוועג קיזומ

 -לעפ יד ןופ קיזומ יד ןשידיירַאּפ
 עקיזָאד יד ןופ ףליה רעד טימ .רעק |
 -ַאּפמָאק עשידיי יד טקידלושַאב סיצַאנ יד ןבָאה "ןלָאקָאטָארּפ-ןויצ ינקז עשילַאקיזומ,
 ןשידיי ריא ןפרַאװנָא ךרוד קיזומ-טלעוו יד ןשרעהַאב ןלעוו ןיא סרעקיזומ ןוא ןרָאטיז
 רעד ייב רָאנ ךיז טליוו סע .ןגערפוצּפָא עטגָאזעג סָאד רעווש טשינרָאג זיא .טסייג
 רעטקיסעלכַאנרַאפ-ךעלטפַאשלעזעג רעקיצנייא רעד סָאװ ,ןרעױדַאב טייהנגעלעג

 ,ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד ןיא וליפַא .קיזומ ןעוועג זדנוא ייב זיא טינשּפָא-טסנוק
 רעד ןייז ןבױהעגנָא ןּוא ןרָאװעג טריזירַאלוקעס זיא רוטלוק רעזדנוא יװ ,םעד ךָאנ
 -סגנוריסערעטניארַאפ ןייק ןעוועג טשינ קיזומ ץלַא ךָאנ זיא ,קלָאפ ןצנַאג ןופ ןינק

 טָאה ןעמ .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי ןופ ןרָאטקַאפ עקידנריפנָא יד רַאפ טקעיבָא

 -רעטַאעט ןגעו ,ןפערטנעמַאזוצ-רעביירש ןוא ןסערגנָאק-רוטלוק ןגעוו טרעהעג

 -קיזומ רעטרינַאלּפ ןגעוו טשינ רעבָא ,ןעגנולעטשסיוא-ײרעלָאמ ןוא ןטפַאשלעזעג
 רעשיטַאמעטסיס רעטריזינַאגרָא וצ גנַארד ןייק זדנוא ייב ןעוועג טשינ .טייקיטעט
 : ,קיזומ רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא טעטיוויטקַא
 לאוי דנַאלסור ןיא טכַאמעג ןבָאה סע סָאװ ,עיצולָאװער-קיזומ עסיורג יד וליּפַא
 לַאכימ ,רַאילקש םירפא ,יקסנימַאס רַאזַאל ,ןורחא ףסוי םירבח ענייז ןוא לעגנע

 עטוג ןופ טַאטלוזער ַא יו ןעמוקעג ךיוא זיא ,ערעדנַא ןוא יקסווָאזָאר המלש ,ןיסענג

 עגנוי ערעזדנוא טגייצרעביא ןבָאה עטשרע יד .ןדיי עבלַאה ןוא םִייוג דצמ תוצע

 -רעסנָאק רעװקסָאמ ןוא רעגרוברעטעּפ יד ןופ ןטנעדוטס-קיזומ עשיטסַאיזוטנע
 עשידיי יד ןוא רצוא ןשידָאלעמ ןקיזיר ַא טציזַאב עסַאר עשידיי יד; זַא ,סעירָאטַאװ

 ךרוד טריטיצ ,ווָאקַאסרָאק-יקסמיר ןופ רעטרעוו) ."םינואג עריא ףיוא טרַאװ קיזומ

 ערעדנַא יד ןוא .(?ביב יד ןוא ָאטעג ןופ קיזמ ךוב ןייז ןיא יקסנימַאס רַאזַאל
 רעייז סָאװ ,ןפָאזָאליפ ןוא עטנרעלעג ןופ תומכסה ןוא תויאר טגנערבעג רדסכ ןבָאה

 ןפלָאהעג ייז ןבָאה סע .ןדיי ןופ ןרעיוא יד ןיא קיזומ ןכַאמ וצ רשכ ןעוועג זיא ליצ
 ןענעז ןליּפש ןוא ןעגניז זַא ,ןזיװַאב ץלַא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,םירבח עשיליכׂשמ ערעייז

 רישי זָא; :ןבירשעג שוריפב ךָאד טייטש טָא לייוו ,םילטב םירבד ןייק טשינרָאג
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 ךלמה דוד ןוא עלעקייּפ ןפיוא טקוּפעג טשינ האיבנה םירמ ןבָאה יצ ןוא ."השמ
 ..? עלעדיפ ןפיוא טליּפשעג

 ערעייז טגלָאפעג ןבָאה טיילעגנוי עמַאזכרָאהעג יד סָאװ ,ןעשעג טוג עקַאט זיא
 ביײהנָא ןיא .הכאלמ רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא לברַא יד טעשטַאקרַאפ ,סרעגָאז-העד
 ,טריזינָאמרַאה םיא ןוא לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאנטע-שילַאקיזומ טלמַאזעג ייז ןבָאה
 -יזומ ןופ ןעמרָאפ עטריצילּפמָאק רעמ וצ ןעגנַאגעגרעביא ייז ןענעז רעטעּפש ןוא

 ןלעודיווידניא ןעיירפ ןופ ןרעטסומ וצ ייז ןענעז ןעגנַאגרעד .גנופַאש רעשילַאק

 רעיינ ַא ןגעוו ןדער ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ןעמ זיב ,םענרַאפ ןרעסערג ןיא ןפַאש

 -ןָא ייב לָאמ עלַא יו -- טלעפעג טשינ ןבָאה יאדוװַא .קיזומ רענרעדָאמ רעשידיי

 ןעמוקפיורַא ןפלָאהעג רָאנ טָאה סָאד רעבָא ,ןשינעשזדנָאלב ןוא םיתועט ןייק --- ןביוה

 זיא סע ,ליטס ןזעידיי ןופ ןעמָאטּפמיס ןזיווַאב ךיז ןבָאה סע .געװ ןקיטכיר ןפיוא
 | .הפוקת עיינ ַא ןעמוקעג

 טפַאשלעזעג רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךיוא רשפא ןוא ,םעד וצ לעלַארַאּפ

 ןעמונעג ךיוא "דיי עלעטניּפ , סָאד ךיז טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא קיזומ רעשידיי רַאפ

 ,ךָאלב טסענרע .רעדנעל ערעדנַא ןיא סרעקיזומ עשידיי יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןקעוו

 ןעמונעגניירַא הליחת הנווכב ןבָאה ערעדנַא ןוא יבָאקעי קירעדיופ ,ָאיימ סוירַאד

 ןעמערָאפ ןוא ןקיּפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .סעמעט עשידיי ןעגנופַאש ערעייז ןיא

 רעד רעביא ןגָארט טזָאלעג ךיז ןבָאה ןדרָאקַא עריא סָאװ ,קיזומ עשידיי עיינ ַא

 עסיורג יירד ןסקַאװעג ןענעז ןוא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ױזַא ןוא .טלעוו רעצנַאג

 רענייא רעדעי -- ןלױוּפ ןיא ןוא לארׂשי-ץרא ןיא ,עקירעמַא ןיא : סרעטנעצ-קיזומ

 -עטקַארַאכ ןוא גנעג עשיפיצעּפס ענייז טימ רענייא רעדעי ,סעידָאלעמ ענייז טימ

 ענעסקַאװעגנָא ןוא תועּפשה עדמערפ ענייז טימ רענייא רעדעי ןוא ,ןכירטש עשיטסיר

 וצ ןעגנערב ןוא ןקינייר ,ןדײנשמורַא טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,שיילפדליוו רעקיטש

 20 ,הגרדמ רערעכעה ַא

 ִּצ

 -גייא ,טייהרעמ רעטסערג רעייז ןיא ,סרעקיזומ עשידיי ךיז ןבָאה עקירעמַא ןיא

 שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא סָאד .דנַאל ןופ קיזומ רעד ןיא טרעדילגעג

 -גיא עלַאנָאטַא ,ןדיי רַאפ שיּפיט ןרָאװעג ךיוא זיא ,קיזומ רענײמעגלַא רעד רַאפ

 ,עיצַאזינָאמרַאה עגרעדָאמ ,סעיניל עשידָאלעמ ענעכָארבעג ,סעיצַאליטנַאק עשינַאיד

 ןעוועג ןָא קידנעטש ןופ ןענעז סָאװ ,ןכירטש עלַא יד -- ןסנַאנָאסיד ףיוא טיובעג

 רעכלעוו ןופ ,עזַאב יד ןעוועג ךיוא ןענעז ,קיזומ רענַאקירעמַא רעד ןופ תודוסי יד

 ,ןייטשנרעב ןוא לייו -- רעטעּפש ןוא ןיוושרעג ,גרעבנירג טּפעשעג ןבָאה סע

 ךיוא ןוא רוד ןרעטלע ןופ ןטפַאשקנעב עלענָאיצידַארט יד טגָאמרַאפ טשינ ןבָאה יז

 סָאד טכוזעג ןבָאה ייז .ןלַאנָאיצַאנ םענעגייא םעד וצ גנויצַאב ןייק טַאהעג טשינ

 רָאנ ,טליפ ץרַאה סָאד סָאװ ,סָאד טשינ ןעוועג קיזומ זיא ייז ייב ןוא עלַאסרעוװינוא

 עשידיי עקידרעירפ יד .קיזומ עטרילוקלַאק ,סיוא טנובשח חומ רעד סָאװ ,סָאד

 ןבָאה ,לוש רעשילַאקיזמ רעשידיי-שיסור רעד ןופ עקימַאטשּפָא ,ןרָאטיזָאּפמָאק

 ףסוי ,יקסנימַאס רַאזַאל .סָאלעמ ןשידיי םעד ךיז טימ ןגָארטעג קיניזטסּוװַאב עקַאט
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 קרעוװ עשידיי ןפַאשעג ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ ןבָאה ךָאלב טסענרע ןוא ןורחא

 רעשידיי ןופ םוחת ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא ערעדנַא ךיוא ןענעז ייז קנַאדַא ןוא

 טשרע זיא גרעבנעש דלָאנרַא .ןעוועג גונעג סָאד זיא עלַא רַאפ טשינ רעבָא .קיזומ

 ,עידעגַארט עשידיי יד טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סע ןעוו ,קלָאפ ןייז וצ ןעמוקעגקירוצ

 ןעגנַאלק עשיגַארט יד ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה סע ןעוו טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ערעדנַא

 ןבָאה ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,לָאמ ןייק טשינ גָאז, : ןופ

 ןופ ןעמטיר יד ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה ןויצ ןופ גרעב יד ףיוא ןעוו ,טרעטנענרעד ךיז

 ןופ גנוײטשטנַא רעד ךָאנ טשרע ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג ."ח"מלּפה ריש,

 ןבילבעג ךָאנ ןענעז סע ןוא ,םילשורי וצ רעמינּפ יד טימ טיירדעגסיוא לארׂשי תנידמ

 ךיז ןזייּפש ייז ןוא םענורב םענעגייא ןופ טשינ ייז ןעקנירט טנייה ךָאנ סָאװ ,עכלעזַא

 ,ןשיט עדמערפ ייב

 -ידיי רעד ןופ רעטײרּפשרַאפ ןוא רעלקיװטנַא יד ןזיװעגסױרַא ןבָאה גנּוװש רעמ

 ,רענייוו רַאזַאל ,ווָאיל ָאעל ,רעפייש בקעי ,טרַאבלעג לַאכימ : קיזומסקלָאפ רעש

 ןַא טריפעג ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא ץפח רימידַאלװ

 ,הגרדמ רעשירעלטסניק וצ דיל עשידיי סָאד ןבייהרעד רַאפ ףמַאק ןכעלדימרעדמוא

 טעברַאַאב ןבָאה יז : ןגלָאפרעד עסיורג טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא טעברַא רעייז ןוא

 עשידיי ןופ ןטסקעט וצ קיזומ טרינָאּפמָאק ,רעדיל רעטרעדנוה טריזינָאמרַאה ןוא

 ןופ רעגערט יד ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןרָאכ טריזינַאגרָא -- רקיע רעד ןוא רעטכיד

 .קיזומסקלָאפ רעשידיי רעטכע

 קיזומ רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא טייקשירעפעש יד ךיא טלָאװ ןײמעגלַא ןיא

 -עגסױרַא טשינ לָאמ ןייק זיא יז .עלערוטקנוינָאק ַא יו טנכיײצַאב עקירעמַא ןיא

 ךיוא טָאה יז ,קלָאפ ןופ ןשינעפרעדַאב עכעלרעניא ןוא ןשינעפיט יד ןופ ןעגנורד

 ןעמוקעג זיא רָאנ ,ןסַאמ יד ןופ ןעגנובערטש ןוא ןרעגַאב יד טקירדעגסיוא טשינ

 ןוא .ןשינעעשעג ןוא ןעגנוניישרעד עכעלרעסיוא עסיוועג ףױא עיצקַאעד ַא יװ

 ןייק -- טשינ יאדװַא ןוא ,רעקידנקריוו ןייק ןעוועג טשינ חוכ ריא זיא רעבירעד
 ,רעשירעיצרעד-לַאנָאיצַאנ

 ּצ

 ,קיזומ יד זיא --- לארׂשי-ץרא ןקידרעירפ ןיא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא -- לארׂשי ןיא

 ןקידנפַאש ךיז ,םעיינ םעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעוועג ,ןָא ןויצ-תביח ןופ ןטייצ יד ןופ

 איבוברע ןַא ןוא ןליטס ןופ שימעג ַא : ביײהנָא ןיא .דרע רעײנ-טלַא רעד ףיוא ןבעל

 םזַאיזוטנע ןופ ןליפעג טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,גנַאזעג שיכיטס ַא ;סעידָאלעמ ןופ

 רעד וליפַא ןוא שיט סנטַאט ןופ תורימז ,שרדמ-תיב ןופ םינוגינ .םזיטָאירטַאּפ ןוא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ןכָאק ןעמונעג ךיז טָאה ץלַא סָאד .ןענעװַאד ןופ גנַאז-גניז
 ,סקידלארׂשייץרא ןַא ,סנגייא ןַא ןדימש

 ַא ןביוהעגפיוא טָאה רע .לעגנע לאוי טריפעגניירַא טָאה גנויצַאב ןוא גנונעדרָא

 ןלַאנָאיצַאנ טימ .ןָאט םעיינ ַא טלעטשעג ןוא שַאמשימ ןקידנשרעה םעד ןגעק ףמַאק

 םעיינ ַא טיובעג רע טָאה שינטנעקרעד רעכעלרעניא רעפיט טימ ןוא ןיײזטסּוװַאב

 ןטייקילייה יד טכעוושרַאפ טשינ קיטייצכיילג רעבָא ,טיינַאב ךס ַא טָאה רע .חסונ
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 טדימשעג ןוא ןצלָאמשעגפיונוצ ,טקיניײארַאפ טָאה רע .רבע ןשילַאקיזומ רעזדנוא ןופ

 -מָאק ןייק ןעוועג טשינ זיא רע לייוו ןוא .דיל-לארׂשי-ץרא שיערבעה לעניגירָא ןַא

 ,עירָאטַארָאבַאל ןייז ןופ תומא 'ד יד ןיא טעברַא ןייז טוט סָאװ ,רעקימעדַאקַא-רָאטיזָאּפ

 ןעוועג העּפשה ןייז זיא -- רוד ןגנוי םעד ןעגניז טכַאמעג ןוא סַאג ןיא סױרַא זיא רָאנ

 עקיטפנוקוצ ןופ ןרדַאק טיירגעגוצ ,ןסרוק טריזינַאגרָא טָאה רע .עסיורג ַא רעייז

 ןבָאה סָאװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק עגנוי עדַאיעלּפ ַא טלעטשעגפיוא ןוא רעטיײרּפשרַאּפ-קיזומ

 קיזומ רעשידיי רעד ןופ רעטָאפ רעד זַא ,ןעשעג זיא סע ןוא .הרות ןייז טריוניטנָאק

 גנוטיידַאב ןייז ןוא ,קיזומ רעקידלארׂשי רעיינ רעד ןופ רעפעש רעד ןרָאװעג ךיוא זיא

 -עה רעקידעבעל רעד רַאפ הדוהי-ןב רזעילא ןופ סָאװ ,עקיבלעז יד זיא ריא רַאפ

 .רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד רַאפ קילַאיב ןמחנ םייח ןופ ןוא ךַארּפש רעשַיערב

 -טע ךָאנ ןָאטעג טעברַא עקיבלעז יד ןבָאה םזַאיזוטנע ןרענעלק ןייק טשינ טימ

 .רָאש דוד 'פָארּפ ןוא יקסווָאזָאר המלש ,(אניבר) ץיבוניבר השנמ :ןרענָאיּפ עכעל

 הידידי ,לעדע קחצי ןעמוקעגוצ ןענעז רעטעּפש ןוא ,עטשרע יד ןופ ןעוועג ןענעז ייז

 עשילַאקיזומ יד .ערעדנַא ךָאנ ןוא אריעז יכדרמ ,יקסלָאטסָאּפ םולש ,ווָאכָארָאג

 עטשרע יד ןופ גנורַאפרעד יד .טרינַאלּפ ןוא טריזינַאגרָא ןרָאװעג ןיוש זיא טייקיטעט

 רעמ ַא ןָאטעגנָא זייווקיצנייא טָאה שי רעיינ רעד ןוא עקידרעטעּפש יד ןפלָאהעג טָאה

 ַא ןופ ןעגנופַאש ןענַאטשטנַא ןענעז סע .שובל ןטריניפַאר רעמ ןוא ןטריצילּפמָאק

 ןגָאז סָאװ ,עכלעזַא טפָא רעייז ,ןעמטיר עיינ ןוא סעידָאלעמ עיינ : טלַאהניא םעיינ

 ןענעז סָאװ ,ענױזַא רעּפַאנק לָאמ ַא סָאװ ןוא ,חרזמ םוצ רעקקירוצ ַא ןגעוו תודע

 קרַאמ ,םייח-ןב לוַאּפ .רעירפ ןופ ןוויטָאמ עשידָאלעמ יד טימ ןדנוברַאפ ןרָאװעג

 ןעוועג גנע ךָאנ ןענעז ערעדנַא ןוא ןייטשנרעב ףסאיבא .,יקסנימַאק ףסוי ,ירווַאל

 םהרבא -- ,טײהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא ןופ סָאלעמ ןלענָאיצידַארט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ

 ןּפינק יד ןיוש ןבָאה רתס יכדרמ ןוא שטיװָאקסָאב רדנסכלַא ,שָאטרַאּפ ןעדָא ,סוַאד

 ,ןסירעגרעביא ןצנַאג ןיא קירטש יד ןבָאה ערעגנִיי ךָאנ יד ןוא טכַאמעג רעזיול

 ךיז ןוא סנטייו רעד ןופ ןענַאטשעג ןענעז ןצנַאטסניא-רוטלוק עלעיציפָא יד

 יד ןיא ןצלירג ןביוהעגנָא ייז טָאה סע זיב ,גנַאל ױזַא טרעהעגוצ ךיז ,טרעהעגוצ

 ןיא גנונעדרָא ןיא טשינ זיא סעּפע זַא ,ןריטנעירָא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ייז .ןרעיוא

 לַאװיטסעפ , ַא רימ ןגָאמרַאפ טנייה .טעּפש וצ לסיב ַא ...רעבָא ,לארׂשי ןיא קיזומ רעד

 יד רעדירב ענייז ןופ טַאררַאפ םעד ןוא ושי ןופ םור םעד טגניזַאב סָאװ ,?שוג"ובַא

 טרעװ סע ןכלעוו ףיוא ,?עמַארד ןוא קיזומ רַאפ לַאוװיטסעפ ןכעלרעיא ַא ;ןדיי

 ןכעלרעי,ק ַא :רָאטיזָאּפמָאק ןשַיוג ןרעדנַא ןַא "תיפי-המ, ןעגנוזעג ךעלרעי-רָאי

 ןשידָאלעמ ןטסנעלק ןטימ דיל סָאד לָאז רעמָאט סָאװ ,"דיל ןקידלארׂשי ןופ סרוקנָאק

 -ןַאגרַאפ רעשילַאקיזומ רעשידיי וצ תוכייש ַא ןבָאה ןופ זמר ַא ןבעג רָאנ שטיינק

 רַאפ ןעגנולמַאז-רעדיל ןופ סעבַאגסוא רעקילדנעצ ;לוסּפ דלַאב סע זיא ,טייהנעג

 ןרָאכ ןופ ץענ ַא : דילסקלָאפ ןקיצרַאה ןשידיי ןופ ןייר ןענעז עכלעוו ,טנגוי ןוא לוש

 ןעניפעג ריא טעוװ ןרַאוטרעּפער ערעייז ןיא סָאװ ,טעטש יד ןיא ןוא םיצוביק יד ןיא

 -עגסיוא ןוא עטקיטייװעגסיוא יד טשינ רעבָא ,םיטבש ןוא תומוא עלַא ןופ רעדיל

 וצ גנויצַאב-לוזלז ַא :ערעדנַא ןוא גיטריבעג ,קיווייל ,ןעזייר ןופ רעדיל עטמיורט
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 יד וְליֵפֲא ,תוצופת יד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סָאװ תורצוא עשילַאקיזומ עלַא

 דנַאל ןצנַאג ןיא טעװ ריא ,בצמ ןקידלפש ַא ןיא ךיז טניפעג לארׂשי ןיא עיגרוטיל

 ןענעז רימ עכלעוו ,יד ןופ רעטסומ ןטיול ,רָאכ ןלַאגָאגַאניס ןייא ןייק ןעניפעג טשינ

 ןגעוו קידנדער טשינ ,ןליוּפ ןיא טעטש עלעטימ יד ןיא ןבָאה וצ טניווועג ןעוועג

 .טעטש ערעסערג ערעדנַא ןוא ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ

 ןבָאה ריא רַאפ ןכָאװ יירד עקידנענַאּפש יד ןוא המחלמ עקיגָאטסקעז יד טשרע

 ,ךַאלפרעביױא ןפיוא סױרַא זיא תמא רעשילַאקיזומ רעיינ ַא .זייא םעד ןכָארבעג

 -ַאמ עשיגרוטיל עריא טימ ,"בהז לש םילשורי, זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ,ןטנעמעלע-קיזומ עקיבלעז יד -- סָאדנַאסילג ןוא סעטרַאװק עקידנרעטעלק ,ןוויט

 לענש ךיז ןבָאה -- עלימענ ריא טניוועגנייא טָאה עמַאמ רענליוו יד עכלעוו טימ

 טריפעג ייז ןבָאה ןוא סערבַאס עקידלארׂשי יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןסירעגניירַא

 -חרזמ ןופ ןעגנַאלק עטקירדרעד יד סָאד ןענעז אקווד ןוא .שפנה תוממורתה וצ

 ןקידנפמעק ןופ ןעמיה ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז סָאװ ,יד ןעוועג דיי ןשִיעּפָאריײא

 ,לארׂשי

 !יאוולה .בייהנָא רעכעלקילג ַא ןעוועג סע זיא ,לַאפוצ ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד ביוא

 צ

 רענעדלָאג רעד ןיא ןעגניר יד ןופ ענייא ןעוועג קיזומ עשידיי יד זיא ןליוּפ ןיא

 עצנַאג סָאד יװ טקנוּפ .טייקשירעפעש-רוטלוק רענײמעגלַא רעשידיי ןופ טייק

 .רבע םעד ןופ ךשמה רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג קיזומ יד ךיוא זיא ,ןבעל עקיטסייג

 עשידיי יד ייב סָאװ ,עשימעדַאקַא ןוא עכעלטסניק סָאד טריטסיזקע טשינ טָאה ָאד

 ,עקידוחרכ-לעב ןוא עקידנכוז סָאד -- טשינ יאדוװַא ןוא ,עקירעמַא ןיא סרעקיזומ

 -גָאט ןופ לייט רעכעלסיירוצמוא ןַא ןעוועג גנַאזעג זיא ָאד .עקידלארׂשי יד ייב סָאװ

 ,םייה רעשידיי רעדעי ןיא טרָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה הניגנ ןוא ןבעל ןכעלגעט

 ךיז ןלָאז סָאװ ,ןטפַאשלעזעג ןדנירג טזומעג ןבָאה עװקסָאמ ןוא גרוברעטעּפ

 ,רעדילסקלָאפ עשידיי -- לעיצעּפס ןוא ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןעלמַאז טימ ןעמענרַאפ

 ןלױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד .טפרַאדעג טשינ סָאד ןבָאה שזדָאל ןוא עשרַאװ ןגעקַאד

 טָאה סע לייוו ,ןכוז טפרַאדעג טשינ דיל סָאד טָאה ןעמ .ןעגנוזעג םוטעמוא ןבָאה

 -ילעב ,ןלעזעג-רעדיינש ןוא ךעלדיימטסניד ןעגנוזעג ןבָאה סע .טכליהעגּפָא םוטעמוא

 עשירעגנויבָארג ןוא סעמַאמ טעקידתועינצ ,םירוחב עשידיסח ןוא רעטכעט עשיתב

 ןוא ,טייקנדירפוצ ןוא גונעת ןופ רעדניק עכייר ןעגנוזעג ןבָאה סע .סעלָאגעלַאב

 "ןסַאג : םינימה לכמ ןעמ טָאה ןעגנוזעג ןוא ,ןרָאצ ןוא רעצ ןופ -- םימותי עמערָא

 -קילגמוא ןגעוו סָאגנַאט עלַאטנעמיטנעס ןוא ?םימותי ןופ לרוג ןרעטיב; ןגעוו רעדיל

 ןזָאל טשינ, רעטעברַא םעד ןפורעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל עשירַאטעלָארּפ : סעביל עכעל
 סָאד ןעיוב וצ טרעטנומעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל עשיצולח ןוא "טולב סָאד ןגייז ךיז

 עשינזח ןוא לדוקיר ַא וצ ןפורעג ןבָאה סָאװ ,סעקּפָאה עשידיסח ;דנַאל ענעגייא

 ןופ רעדיל עטסנרע טרעהעג ךיוא טָאה ןעמ :ןענייוו טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ךעלקיטש

 ,רַאוטרעּפער-טלעװ ןשילַאקיזומ-ןײמעגלַא ,ןשיסַאלק

 עשילַאקיזומ עטלמַאזעגפיונוצ יד טימ טקיצטנַא ךיז ןבָאה עװקסָאמ ןוא גרוברעטעּפ



 25 / ףיפניירַא

 66 216 8/ "יז ףיוא ןוא ןוויטימירּפ
 . וצנייא ןסָאלשַאב ןעגנוצ

 ןעמַאר יד ןיא ייז ןסָאפ

 ,טסנוק-קיזומ רעד ןופ
 -ָאה שזדָאל ןוא עשרַאװ

 2 גנַאל טלָאמעד ןיוש ןב
 עטריזינַאגרָא טַאהעג
 -יד ,ןרָאכ טימ ,סרימזה
 קי 405 יג ,ןטרעצנָאק ןוא ןטנעגיר
 , הימחנ ,ןיוועל ןושרג ר"ד
 ףקכ ./ י 9 ,ל .י ןוא ןייטשלעקניפ
 ( : ןייק טשינ שטָאכ --- ץרּפ
 4 /) -עג ןיוש ןבָאה סרעקיזומ
 ןביוהעגפיוא גנַאל טַאה

 -ומ רעשידיי ןופ ןָאפ יד

 0 1896 רָאי ןיא ןוא קיז

 -עגוצ ןעוועג ןיוש זיא

 22 41 ,4 = -מַאז ַא קורד םוצ טיירג
 /} סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ גנול
 2 יו ,רערעדנַא ןייק טשינ
 //2:4 /7 י עג ייז טָאה ןיילַא ץרּפ

 ןוא ןעמונעגפיונוצ טָאה
 -רָאכ יד ךיוא .טריגַאדער

 רעד רעטנוא ןטרעצנָאק 22
 25 22 2 2 -זה ןטשרע ןופ גנוטייל
 | ןַאמסנעב טנעגיריד-רימ
 : טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה
 -עז ןוא ןעוועג םש-הנוק
 רבד-םש ַא ןרָאװעג ןענ

 א :

 ירוזנעצ יד) ץרפ .ל .י ןוֿפ קורד םוצ טײרגעגוצ רעדילסקלָאֿפ רי-נתּכ םעד ןוֿפ טַאלבירצש עּפש ןוא ,עשרַאוװ ך א
 (יכרַאיָאװיי ןוֿפ זיא 1318 רעמוג רעד ;טַײז רעטכער רעד ןוֿפ זיא שינעביולרעד ןיא == לסיב ַא רעט

 ןיא ןרָאכ רעטרעדנוה ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .שזדָאל

 יד ןענעז טעטש עסיורג יד ןיא .ןלױּפ ןיא טעטש ערעסערג ןוא ערענעלק עלַא

 ןבָאה ייז ןוא טייקיטעט רעטגייווצרַאפ-טיירב רעייז ןופ ןרָאװעג טמירַאב ןטנעגיריד

 ,טַאטשנזיײא דוד ,רואינש השמ ,ווָאיל ָאעל .עיצקעפרעּפ וצ טריפרעד ןרָאכ ערעייז

 --- ,ּפעילס םהרבא ,ןייטשרעג בקעי ,ןײטשטַאלג בקעי ,סקַאז קחצי ,סישיווייפ לארׂשי

 עטכישעג רעד ןיא תויתוא ענעדלָאג טימ ןבירשרַאפ ןענעז סָאװ ,ןעמענ ןענעז סָאד
 ,ןליוּפ ןיא קיזומ רעשידיי ןופ
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 -עיגרוטיל יד ןעוועג זיא ןבעל ןשילַאקיזומ םעד ןופ לײטדנַאטשַאב רערעדנַא ןַא

 ןייק ןעוועג טשינ .ןסנַאוינ ןוא ןעגנוריטַאש עריא עלַא טימ ,הניגנ עלַאגָאגַאניס

 ."הליפתה לאו הנרה לא עומשל; ןבירשעג טייטש'ס יװ ױזַא שממ ,גנַאזעג ןָא ןענווַאד

 רעשינַאטנַאּפס ַא ןעוועג סָאד זיא םישרדמ-יתב יד ןיא ןוא ךעלביטש עשידיסח יד ןיא

 ןַא ןעוועג סָאד זיא ןלוש יד ןיא ןוא רוביצ-חילש ןטימ םיללּפתמ עלַא ןופ גנַאזעג

 וצ ןעגנַאגרעד טעטש עסיורג יד ןיא זיא סָאװ ,"טסנידסעטָאג, רעטריזינַאגרָא

 טימ םינזח טרָיוטקַא ןבָאה ךעלטעטש עניילק יד ןיא וליפַא ,תומילש רעשילַאקיזומ

 ױזַא ןוא .ָאווינ ןשיטעטסע ןַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ןענוװַאד סָאד ןבָאה סָאװ ,ןרָאכ

 לָאר עקידתוחילש ַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טליפרעד תונזח סָאד ךיוא טָאה םורַא

 ,רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי םעד ןופ גנויצרעד רעשילַאקיזומ רעד ןיא

 -עגנײרַא טָאה ןלױּפ ןיא קיזומ רעשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא טַאלב ןייש ַא

 ןַא ןסָאלשעג רעטַאעט רעד טָאה טרובעג ןייז ייב ןיוש .קיזומ-רעטַאעט יד ןבירש

 ןטסקעט ענייז דלַאב טָאה ןיײלַא ןעדַאפדלָאג .ןוגינ-סקלָאפ ןשידיי ןטימ דנוב ןגנע

 ןעמעוו סָאװ ןסיוו וצ ןעוועג רעווש זיא סע זַא ,עידָאלעמ טימ ןדנובעגפיונוצ ױזַא

 דנוב רעקיזָאד רעד .טסקעט םעד קיזומ יד יצ ,קיזומ יד טסקעט רעד :טדײלקַאב

 -גנעל ןגיוצעג ךיז רע טָאה םעדָאפ רעטיור ַא יו ןוא רעטפַאהרעױוד ַא ןעוועג זיא

 עליבַאטס רעקילדנעצ .ןלוּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד סיוא

 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןליוּפ ןיא טליּפשעג ןבָאה סרעטַאעט עקידנרעדנַאװ ןוא

 ןבָאה .רעטסעקרָא ןַא ןופ ןעוועג טײלגַאב קידנעטש טעמכ זיא רעטַאעט רעדעי ןוא

 רעביטש עשידיי רעביא ןגָארטעג ךיז ,סרעגַאלש ענעפורעג ױזַא ,רעדיל רעטרעדנוה

 ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב סיורג ןוא ןיילק ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז ייז ןוא

 ףסוי ,טנעמַאזירּפ המלש ,ןַאמלעגייב דוד ,גרעבסָאלש קחצי .ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ןוא

 ליפ ןבָאה ערעדנַא ןוא שטיװעיַאש ַאסי ,ןיבור ץרעה ,ןַאמלעז ןָאעל ,יקסנימַאק

 םעד ףיוא קלח ןסיורג ַא רָאג ןוא .קיזומ-רעטַאעט יד ןעלקיװטנַא םוצ ןגָארטעגיײב

 רעטסטנעָאנ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאק ךענעה הרובחבש ירא רעד טַאהעג טָאה טיבעג

 סרעטַאעט-טסנוקניילק עלַא ןופ רעיובטימ רעד ןוא ןָאזרעדָארב השמ ןופ רעטעברַאטימ

 -טסנוקניילק רעד ,שזדָאל ןיא (1922) אידג-דח רעטַאעט-ןטענָאירַאמ רעד :ןליױוּפ ןיא

 ,(1927) טַארַארַא רעד ןוא (1926) ןויטבמס רעד ,עשרַאװ ןיא (1925) לעזַאזַא רעטַאעט
 .םייחה חור רעשילַאקיזומ רעד ןעוועג רע זיא עלַא יד ןיא

 עשידיי יד ןופ גנוריסערעטניארַאפ רעד ןופ סקּוװ םעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא

 ןטפַאשלעזעג ,ןעײטרַאּפ יד טַאהעג ןבָאה קיזומ ןופ ןעמעלבָארּפ יד רַאפ ןסַאמסקלָאפ

 -יטסניא-קיזומ ןוא ןטפַאשלעזעג-קיזומ ןפַאשעג ןבָאה יז .סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ןוא

 ערעייז טכעלגעמרעד םורַא ױזַא ןוא ,ןסרוק ענעדישרַאפ ןוא סעלוש-גנַאזעג ,ןטוט

 עקיזָאד יד ןרָאװעג זיא טקרַאטשרַאפ .קיזומ ןייטשרַאפ וצ ןוא ןענרעל וצ רעדילגטימ

 ןסױטשעגסױרַא ןענעז רעקיזומ עשידיי יד ןעוו ,ןרָאא רעקיסיירד יד ןיא טעברַא

 ןרָאטקַאפ עכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד ןוא רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ןופ ןרָאװעג

 טשינ גנַאל טָאה סע .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןשידיי ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ןבָאה

 ןיא קיטנוז ןוא תבש ןעמוקרָאפ ןגעלפ סָאװ ,ןטרעצנָאק יד ןוא ,טרעיודעג
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 ןפַאשעג ןענעז סע .ןענַאמָאלעמ עשיליוּפ וליפַא ןגיוצעג ןבָאה ,רעטַאעט-ישטשָאװָאנ;

 -עטסיס ןענעז סע ןוא טסנוק רעלַאקָאװ רַאפ ,קיזומרעמַאק רַאפ סעיצקעס ןרָאװעג

 -שידיי רעטגייווצרַאפ-טיירב רעד ןופ ןטינשּפָא עלַא ןרָאװעג טרירטסנָאמעד שיטַאמ

 -רָא ןשינָאפמיס ןשידיי ןטימ ןריגיריד ךיוא ןגעלפ סע .טייקיטעט רעשילַאקיזומ
 רענייא זיא -- ךיא קנעדעג -- ױזַא .דנַאלסיױא ןופ טסעג ענעדַאלעגנייא רעטסעק

 -ליפ רעניוו רעד ןופ טנעגיריד ןטמירַאב ןופ ןרָאװעג טריגיריד ןטרעצנָאק יד ןופ

 ,רַאגנוא ערמיא טקילײטַאב ךיז טָאה םַארגָארּפ ןיא ןוא ןעלהָאּפ טרוק עינָאמרַאה

 .ןעּפָאש ןופ לָאמ-פ טרעצנָאקדָאנַאיּפ םעד טריפעגסיוא טלָאמעד טָאה סָאװ

 עשידיי יד :ןלױּפ ןיא ןבעל ןשילַאקיזומ ןשידיי ןופ רעדנווו רעטסערג רעד ןוא

 סרעכוזַאב-ערעּפָא ,סרעייג-ןטרעצנָאק ,ןענַאמָאלעמ עשידיי עסַאמ עסיורג יד .עסַאמ

 קיזומ רעביא להקה תעד םעד טמערופעג ןבָאה עכלעוו ,סרעגָאז-םיניבמ-תונזח ןוא

 .ללכב

 -סעקרָא ןשינָאפמיס ןופ ןטרעצנָאק ןעוועג ןענעז סָאד יצ -- ,ןטרעצנָאק עשידיי יד

 ןלַאז יד .םיבוט-םימי-רוטלוק ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז --- ןרָאכ ןופ יצ ,רעט

 -- םזַאיוטנע רעד ןוא ענעביוהרעד ַא -- גנומיטש יד ,עטקַאּפעג ןעוועג ןענעז

 םייח-חור טּפעשעג ןוא םינוילעה תומלוע יד ןיא טבעוושעג טָאה עסַאמ יד .רעשל ןיא

 -קירבַאפ ןוא ןלעזעג-רעדיינש ןעוועג ןענעז סָאד .גָאט ןרעווש ןקידנגרָאמ םוצ

 ןופ ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא עקידנטעברַא ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ,רעטעברַא

 המשנ רעייז זייּפש ןבעג ןעמוקעג ןוא םישובלמ-סטעברַא יד ןפרָאװעגּפָארַא ךיז

 -ערעּפָא םעד טליפעגסיוא סנגרָאמ וצ ףיוא ןבָאה ןענַאמָאלעמ עקיבלעז יד .הריתי

 -ערעּפָא יד ןעגנּווװוצעג ןעגנוניימ ערעייז טימ ייז ןבָאה לָאמ ןייא טשינ ןוא רעטַאעט

 ,לעטשנעמַאזוצ-רעגניז םעד ןשיוט וצ רעדָא ,םַארגָארּפ םעד ןרעדנע וצ עיצקעריד

 /927 וצ ױזַא יו טסוװעג ךיוא ןבָאה'ס

 -נעמורטסניא עשידיי יד ןעלדנַאה
 קיוומ עשיריא ראפ .זעג ן}זז}| }זו ||} תירכע הקיסומ ישרוד הרבח רעדילגטימ ,ןליוּפ ןיא ןטסילַאט

 סט ירָא עשינָאפמיס עטסעב יד ןופ

 סינָארב ןעוו ,דנַאל ןיא סרעטסעק
 28זק286 דסוא8ז2ע 8668 /6ז6|267ח|8 1612 4 1936 רָאי ןיא טָאה ןַאמרעבוה װַאל

 ?2עססיצ8816) זוּב 248202צ+ טןכז26}וװח!ּס ןכזס516 ןשינָאמרַאהליפ םעד טעדנירגעג

 רעד .לארׂשי-ץרא ןיא רעטסעקרָא

 ווו די יד םרוח טו 10 זּוולְטשלת - -עשרַאװ רעד ןופ וויטקא רעצנאג

 דסישהא2עפזס אה2סשוטהוה

 ץו=, ס 188 הא66 ןכזק2עטצס16 ח8

 א18ז8 סמ662 םוַפ לט טסזחוס82ו86660279װ0 וס בקעי טימ עינָאמרַאהליפ רעוו
 0 404: םוכ ש66. ןכטחא{ +/ 88/800 8ז816ז68!8 עטסעב יד ךיוא יו ,שארב שטיווָאר

 ,גב'הפ 23ז!{היי קז: א/ העזרהזמס} וו{. 8 -ָאק ערעדנַא ןופ ןטנַארטסעקרָא

 2 סומֿפ8חמומ ןענַאטשעגוצ דלַאב ןענעז ,ןוויטקעל

 קז6269 םיז 60 }} 11 ןרָאװעג ןענעז ןוא עעדיא רעד וצ

 טג1סחאסש'6 |  םעזפאוטז }. ווו ,רעכעלקריוורַאפ עקיסיילפ עריא
 2828 | ?ז016406 003. {. 060(6ג034 טשינ ןזיוװַאב םעד טימ ןבָאה ייז
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 ןלַאנָאיצַאנ רעייז ךיוא רָאנ ,סעיצַאקיפילַאװק עשירעלטסניק עכיוה ערעייז רָאנ

 ,קלָאפ רעייז ןעניד וצ טייקטיירג עשיצולח ןוא ןיײזטסּוװַאב

 דליב קידניּפנַא:ריעזב ַא ןכירטש ענײמעגלַא ןיא זיא עטגָאזעג ָאד ץלַא סָאד טָא

 .ןליוּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא קיזומ רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא בצמ םעד ןופ

 : ּצ
 רעטרעקַאלפעצ ַא ןופ תודע ןעוװעג עלַא רימ ןענעז קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 זיא רעוו :עמעט רעד ףיוא לארׂשי תנידמ ןיא טריפעג ךיז טָאה סָאװ ,עיסוקסיד

 קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ עכעלטע טימ טריפעג ךיז טָאה חוכיוו רעכעלנע ןַא ? דיי ַא

 ןוא ,קיזומ עשידיי ַא ןַארַאפ זיא יצ :טלעװ רעד ןיא רעקיזומ עשידיי יד ןשיווצ

 -סיד יד ןשיווצ ? ןייג יז ףרַאד ןיהּוװ ןוא רָאפ ךיז טימ יז טלעטש סָאװ --- ָאי ביוא

 עקימַאטשּפָא יד ןשיווצ ןופ דָארג סָאד ןוא -- ּפעקציה ןענופעג ךיז ןבָאה ןטנַאטוק

 ַא ןופ ץנעטסיזקע יד טריגענ ללכב ןבָאה סָאװ -- עּפורג רעגרוברעטעּפ רעד ןופ

 ןשיטסיערבעה; ןעמייהעג ַא סעּפע ןעניפעגסיוא טלָאװעג ןבָאה ייז ןוא גנַאלק ןשידיי

 -ניײרַא ןייז ןָא סָאװ ,סָאטימ ןימ ַא ,ןטייצ עטלַארוא יד ןופ ןקימַאטשּפָא ןַא ,*סָאלעמ

 ןעוו ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא .אצמנב טשינ ללכב קיזומ עשידיי זיא גנושימ

 ןליוּפ ןיא ?"קיזומ עשידיי ןטײרּפשרַאֿפ רַאפ טפַאשלעזעג, ןופ גנוטלַאװרַאפ

 ,יקסמָאדַאיװעיג ווַאלסינַאטס 'ּפָארּפ ; רעציזרָאפ ,טַאלבנעזָאר ,י ר"ד :סטכער ןופ ,ןציזיס

 ,ַארוגַאנרבערס ; לַאטּפַאק טָאגרַאמ יורפ ; רעקיטירק-קיזומ

 ;קישטײװָאלָאס .י .ודַא ; גרעברעבליז .ה .װדַא ; רעניטַאד :סטכער ןופ ןעייטשיס

 ..ַאקסנַאשזּור יורפ ; לעדע קחצי ; דלעפשריה .י ; סינּפיק ; יקסנַאכָאק ילע 'פָארּפ
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 ןוא עגלָאװ רעד ןופ סעגערב יד ייב ןרָאװעג טריפעג ןענעז םיחוכיוו עקיזָאד יד
 ןטנעגיריד ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי יד ןבָאה ,קרָאיוינ ןיא ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא םייב
 טעדנירגעג ,ןרָאכ טריזינַאגרָא לסייו רעד ןופ סעגערב יד ייב ןענַאמָאלעמ ןוא
 עכיײרלַאצ ףיוא ןוא רעדילסקלָאפ טעברַאַאב ,סעיציזָאּפמָאק ןפַאשעג ,סרעטסעקרָא
 ןענעז ָאד .סָאלעמ ןשידיי ןלענָאיצידַארט םעד טגעלפעג ןדיי רַאפ ןדיי ןופ ןטרעצנָאק
 דיי ַא זיא סע רע טסּוװעג יוגעג ןעמ טָאה ָאד לייוו ,ןעוועג טשינ סעיסוקסיד ןייק
 עגונב תועד-יקוליח ןעוועג רָאנ ןענעז ָאד .קיוומ עשידיי זיא סע סנױזַא סָאװ ןוא
 סָאד ןדניברַאפ וצ ױזַא יו ,רעכעה ןוא רעכעה ןייג וצ ױזַא יו : ןעלטימ ןוא ןגעוו יד
 ,גנַאלק םעיינ ַא ,טרָאװ יינ ַא ךָאנ טשרוד םעד ןליטש וצ ױזַא יו ןוא ןטלַא ןטימ עיינ
 ,"םירישה ריש; םעיינ ַא

 ןיא ןה קורדסיוא םוצ ןעמוקעג קיזומ רעשידיי רעד ןיא ןלױּפ חסונ זיא ױזַא ןוא

 ןייז ןיא ןה ןוא ?םזלעּפָארײאנַאּפ, וצ ןבערטש ןקידתונשקע סנַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 ןדָאב םעד ןטיירגוצ , ידכב ,לארׂשי-ץרא ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס םעד ןדנירג

 רעד ןבעג יז לָאז טייצ רעד ןופ ףיול ןטימ סָאװ ,רוטלוק רעשילַאקיזומ רעיינ ַא רַאפ
 ,"הצר, סגרעבסָאלש קחצי ןיא ןה :"ןעגנַאלק ןופ רעפעש ןסיורג םעד טייהשטנעמ
 ןה ןוא םלוע לש ונובר ןטימ טהנעטעגסיוא ךיז טָאה ַאטָאריס ןושרג ןכלעוו טימ

 קידנעטש טָאה דיי רעדעי עכלעוו ןשיווצ ,"ךעלרעטכעט יירד; סגיטריבעג יכדרמ ןיא

 ןכעליירפ-קיצרַאה ןיא ןה ;רעטכָאט ענעגייא ןייז וצ עכעלנע ןַא ,ענייא ןענופעג

 ןה ןוא בוַאט רזעלא הידידי לואש 'ר ,יבר רעצישזדָאמ ןופ ןוגינ-"בקעי-תנשוש;

 -ןעמיטנעס יד ןיא ןה ; סישיווייפ לארׂשי ןופ "הדסמ-לוחמ, ןשימטיר-שיצולח ןיא

 -סקלָאפ יד ןיא ןה ןוא יקסרובסרעטעּפ ישזעי ןוא דלָאג קירנעה ןופ סָאגנַאט עלַאט

 סניבור ץרעה ןוא "סנירָאטײנ יירד, סרואינש השמ ןופ סעידָאלעמ עכעלמיט
 ."םת ונבר;

 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא שטָאכ ךיז ןרעקוצמוא עבַאגפיוא רעזדנוא רעבירעד זיא

 טלָאװ סָאװ ,טרַאנגײא ןשילַאקיזװמ םענעי ןוא רעגייטש םענעי ,ןטרעוװ ענעי וצ

 טעברַא ןיימ ביוא ןוא .ןלוּפ חסונ ןופ ךלמה-ךרד ןפיוא ףױרַא קירוצ ןפלָאהעג זדנוא

 טכיירגרעד ןבָאה ךיא לעװ -- רעייטשייב םעניילק ַא ןבעג םעד וצ זייוולייט טעוו
 ,ליצ ןיימ





 טַאטשנזיײא דוד
(1890---1942) 

 הרובכחבש ירא רעד

 -ךס םענײמעגלַא ןַא טימ ןבייהוצנָא ביוא

 ;טגָאזעג ליומ ןלופ ַא טימ ךיא טלָאװ ,לכה

 סרעקיזומ עשידיי יד ןשיווצ ןָאנביױא םעד

 ןעמונרַאפ טָאה ןליוּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא

 -יד רעלופטנעמַארעּפמעט .טַאטשנזייא דוד

 -יא ,רָאטיזָאּפמָאק רעלופקורדסיוא ,טנעגיר

 רעשיגרענע ןוא גָאגַאדעּפ רענעבעגעגרעב

 םיא ןיא ךיז ןבָאה עלַא יד --- ןקסע-קיזומ

 ןרַאפ טכַאמעג םיא ןוא ןעמונעגפיונוצ

 ןיא קיזומ רעשידיי רעד ןופ ךוותה דומע
 ,ןליופ

 םעד טקירדעג ךיז ןיא רע טָאה לָאמ ַא .ןעגנומיטש ןופ שטנעמ ַא רע זיא ןעוועג
 ,םענעדירפוצ ַא ןופ החמש רעד טימ טקיווקעג ךיז -- לָאמ ַא ןוא ןקידנדייל ןופ רעצ
 ךָאנ ןוא ,םענעגָאלשרעד ַא ןופ ןעגנושיוטנַא יד טבעלעגרעביא -- לָאמ רעדנַא ןַא
 יוװ ױזַא ןוא .ןקידגעולפ ַא ןופ סעיזַאטנַאפ יד טימ ןגיולפעגטימ -- לָאמ רעדנַא ןַא
 ,ןלַאעדיא ןוא ןעגנובערטש ןיא ךיוא ױזַא ,ןליפעג ןיא
 -- לָאמ רעדנַא ןַא ןוא ,קיביגכָאנ ןוא קינעטרעטנוא ,שיטסימ ןוא קיביױלג לָאמ ַאי

 רעטכינ לָאמ ַא :שירעפמעק ןוא רענָאיצולָאװער ,שירַאטנוב ןוא שיטסימרָאפנָאקנָאנ
 ןוא טזיורבעגפיוא --- לָאמ רעדנַא ןַא ןוא ,ןגיווועג ןוא ןטסָאמעג ,שיטסילַאער ןוא
 ,קידתובהלתה ןוא שיטעטַאּפ ,טריטלַאזקע
 ןוא קיטרַאליפ ןעועג רע זיא טייקשירעפעש רעשירָאטיזָאּפמָאק ןייז ןיא ךיוא
 ,קיברַאפנדישרַאפ
 -מָאק ןוא זמר ןוא שרד ןופ תודוס ןיא עטליהעגנייא ,תוליפת וצ קיזומ ןבירשעג
 ןבָאה סָאװ ,ןרָאהנײא דוד ןוא ןעזייר םהרבא ןופ רעדיל וצ סעידָאלעמ טרינָאּפ
 רַאפ טרישזנַארַא : רוד ןשידיי ןגנוי ןקידנכַאופיוא ןופ ןלַאעדיא יד טימ טמעטָאעג
 קיזומ ןבירשעג ןוא טלַאהניא ןלַאיצָאס ןטלוב ןופ ןעגנופַאש רעטסעקרַא ןוא רָאכ
 טסַאּפעגוצ ןעוועג זיא טלַאהניא רעייז ביוא ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עטסנרע וצ
 ,גנַאג-ןעקנַאדעג ןוא טימעג ןייז וצ

 סַאג-עקצַאמָאלט ףיוא עשרַאװ ןיא עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןופ רָאכ םעד טריפעג
 -שידיי ןוא רעלענָאיצידַארט-טכע ןַא ןייז לָאז טסייג ןייז זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג ןוא
 זיא רעטקַארַאכ ןייז סָאװ ,"טלוק-לוש; ןופ רָאכ םעד טריגיריד ןוא רעלַאנָאיצַאנ
 -שירַאטעלָארּפ ַא וליפַא טּפָא ןוא רעשיטסישידיי-ךעלטלעוו ןכָארּפשעגסיױא ןַא ןעוועג
 רעשידיי רעד ןופ סעלוש יד ןיא גנַאזעג ןופ רערעל יו טעברַאעג .רעשירענָאמ
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 תוחוכ עשיגָאגַאדעּפ עטסעב יד טימ גנודניברַאפ רעקידרדסכ ןיא ןעוועג ןוא הליהק

 עיינ ערעייז ןיא טקילײטַאבטימ ךיז ןוא דנַאל ןיא גנויצרעד-קיזומ ןופ טיבעג ןפיוא

 ,ןטנעמירעּפסקע עשינעמכַאפ

 ןעזעג טשינ ,תומא 'ד ענעגייא ןיא ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןטייצ ןעוועג

 ,טלעוו ןוא קלָאפ ןופ קיטייוו םעד ןגָארטעגסיױא תודיחיב רָאנ ,ךיז רַאפ טלעוו יד

 רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןוא

 עשידיי עטריזינַאגרָא עצנַאג יד טקריװַאב טײקשימַאניד ןייז טימ ןוא טייקיטעט

 רָאג ַא ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיוא ךיז רע טָאה םעד רעסיוא .עשרַאװ ןיא גנוגעוװַאב-קיזומ

 ערעלוּפָאּפ ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןוא טעברַא רעשיגָאלָאקיזומ-שירַארעטיל עסיורג

 -ַאװ יד ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא עידעּפָאלקיצנע-קיזומ

 ,טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןעגנַאלקּפָא עטסמער

 רעקיטסייג ןייז ןיא שיטַאמעטילָאּפ ןוא ןעגנוריסערעטניארַאפ ענייז ןיא קיטײזלַא

 רעקידתורוד רעזדנוא ןופ ןטרעוו יד ןגָארטעג ךיז ןיא רע טָאה ,טייקשירעפעש

 סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןעניפעג םיא ןיא טנעקעג דיחי רעדעי טָאה .השורי-רוטלוק

 ןוא עשיטסימ סָאד ןענופעג םיא ייב טָאה'ס רעוװ .ןגייא ןוא טנעָאנ ןעוועג םיא זיא

 עשידיסח סָאד --- רעוו :ערעלוקעס ןוא עלעוטקעלעטניא סָאד -- רעוו ןוא ,עלַארקַאס

 נָאה סָאװ ,ץלַא םערָאװ ,ענרעדָאמ ןוא עשיליכׂשמ סָאד --- רעוו ןוא ,עשיגרוטיל ןוא

 -נייא רע טָאה ץלַא סָאד ןוא ,םיא ןיא טלצרָאװעג ךיוא טָאה ,קלָאפ ןיא טלצרָאװעג

 ביוא ןוא .ןעגנווט ענייז ןיא טקירדעגסיוא ןוא סעיציזַאּפמָאק ענייז ןיא טריװַארג

 ןטירטסױרַא עכעלרעייפ יד ,םיׂשעמ עסיורג יד טשינ ךיא ןיימ ,ןעגנּווט גָאז ךיא

 עיורג יד ,ןעגנוריפ עכעלגעט-גָאט ,עניילק יד רָאנ ,ןפערטנעמַאזוצ עלעיציפָא ןוא

 ,"םויה תונטק,

 ,חוכ ןשיטע-שילַארָאמ ןסיורג ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא טַאטשנזיײא דוד לייוו

 ןדנוצעגנָא ןוא הביבס ןייז טבעלַאב ןוא טקריװַאב טייקכעלנעזרעּפ ןייז טימ טָאה סָאװ
 יד טריפעג טָאה רע .תוקפס ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,יד ןיא ןביולג ןופ רעייפ ַא

 ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןסירעגטימ ךיז טימ טָאה ןוא רעכעה ןוא רעכעה קיזומ עשידיי

 ,ןבצל-רוטלוק ןשידיי ןופ לייט ןשינַאגרָא ןַא ןעז טלָאװעג ריא ןיא

 .עשרַאװ ןשילַאקיזומ ןשידיי ןופ רוגיפ עלַארטנעצ יד ןעוועג זיא רע

 עשרַאװ זיב -- עּפָארײא קיטש ַא ךרוד -- קסלעשַאנ ןופ

 רעזעיגילער-גנערטש ַא טשרעהעג טָאה טחוש רעקסלעשַאנ ןופ םייה רעד ןיא

 ןסייר ןגעוו ןרעלק וצ טגַאװעג טשינ וליפַא טָאה רעדניק יד ןופ רענייק ןוא .םישזער

 ןפלָאהעג .רוחב-הבישי ַא רעטעּפש ןוא לגניי-רדח ַא ןעוועג דוד ךיוא זיא .ןעמיוצ

 ןזח ןשלטעטש םייב ןעגנוזעג ןוא ןענוװַאד ןתעשב ,הליפת-לעב םעד ,רעטָאפ ןייז

 .בר ַא םיא ןופ ןכַאמ וצ ןעוועג זיא הבשחמ יד .םיארונ-םימי יד ןיא

 -םדוק .געוו ןייז ןרעדנע וצ ןסָאלשַאב רעבָא רע טָאה ,רעטלע ןרָאװעג זיא דוד ןעוו

 ןרָאװעג םורַא יױזַא ןוא םייה רעגנע רעד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז רע טָאה לכ
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 ןסָאלשַאב רע טָאה ,סנטייווצ ןוא ,םיׂשעמ ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןיא קידנעטשבלעז
 ,הניגנ ןענרעל ןוא ץרַאה ןייז ןופ ףור ןכָאנ ןייג וצ
 ,עשרַאװ ןייק געוו ןפיוא ,רָאװדיװַאנ לטעטש סָאד ןעוועג זיא עיצַאטס עטשרע יד
 עטסנעש יד ןופ רענייא ,שטיוװָאכורָאב רזעילא 'ר ןזח ןעוועג טלָאמעד זיא סע ּוװ
 םענופ הציחמ רעד ןיא ,ָאד ןוא .תונזח ןלענָאיצידַארט-שילױוּפ ןיא ןטלַאטשעג
 עטסנעש יד ךיז ןיא טּפַאזעגניא רע טָאה ,ןיבר ןקידמינּפ-תרדה ,ןלַאכרַאירטַאּפ
 -קיזומ ,שזעפלָאס טשרעהַאב טָאה רע ."תונזח-ץרַאה; ןשיעּפָאריײא-חרזמ ןופ ןטרעוו
 ןיא עלעקעטש-ןטנעגיריד סָאד ןעמונעג ךיוא טָאה ןוא עינָאמרַאה ןוא עירָאעט
 ,ןײרַא טנַאה

 ןיא ןעגנוזעג ןוא תונזח טנרעלעג ןבָאה סָאװ ,םידימלת לָאצ רעסיורג רעד ןשיווצ
 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,יירד ןעוועג ןענעז ,שטיוװָאכורָאב רזעילא 'ר ןופ רָאכ

 שטיוװָאכורָאב ףסוי : ןעוועג ןענעז סָאד .דנוביירד ןשירבח ַא ןסָאלשעג טַאהעג ןוא
 ןופ רעדורב רערעגנִיי ַא ,(ןירָאב ןעמָאנ ןרעטנוא רעגניז-ןרעּפָא רעקידרעטעּפש)
 -ווּוקַאמ ,עװעקַאמ ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא ,ןזח רעטעּפש) רעטַאפ קחצי לאומש ; ןיבר

 -"ץגפנו-ץיצה, םוצ טרעהעג ןבָאה יירד עלַא .טַאטשנזייא דוד ןוא ;(קצעיוװָאזַאמ

 סניקסנעלָאמס ןוא ןויצ תבהא סוּפַאמ טנעיילעג םייהעג ןיא טָאה סָאװ ,טרָאס

 ןוא ןטלעװ ערעדנַא וצ ןקילב ערעייז טדנעוועג ייז ןבָאה .םייחה יכרדב העותה

 רעד ףיוא רעמ ןציז וצ טשינ ןסָאלשַאב ןבָאה ייז .ןלַאעדיא עיינ ערעייז טכוזעג

 ייֵז ןבָאה סָאװ ,םיטַאבעלַאב ענייש יד ןופ דסח ןפיוא ןטרַאװ ןוא קנַאב"-הבישי

 רעדעי ןוא טנעה ענעגייא יד ןיא לרוג םעד ןעמונעג ןבָאה יז ."געט, ןסע וצ ןבעגעג
 .געוו ןרעדנַא ןַא ףיוא טזָאלעג ךיז טָאה

 ,ןילרעב ןייק ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע זיב ,טרעדנַאװעג גנַאל טָאה טַאטשנזייא דוד

 ןַא ןריפ טזומעג טָאה רע לייװ ,ןעמוקעגנָא רעש ץלַא םיא זיא ָאד ךיוא ןוא

 ,םויק ןלעירעטַאמ רַאפ ףמַאק ןכעלרעהפיואמוא

 טָאה רע ליפיוו זייּפש ןקיטסייג ןגיוצעג ָאד טָאה רע .ןעוועג יאדכ רעבָא םיא זיא'ס

 טריזילַאטסירקסיױא ךיז טָאה ָאד עקַאט ,טשרוד-ןסיו ןייז טליטשעג ןוא טלָאװעג רָאנ

 וצ ךיז ןסָאלשַאב טָאה רע רעכלעוו ,טסנוק רעלַאקָאװ וצ סערעטניא רערעפיט ןייז

 ןעגנַאלק יד רָאנ זַא ,גנוגייצרעביא יד ןעמונעגנָא רע טָאה ָאד עקַאט ןוא ,ןענעמדיוו

 תוכלמ ןיא טנעמעלע רעקידנרינימָאד רעד ןענעז עמיטש רעכעלשטנעמ רעד ןופ

 רעד טימ סױרַא טמוקַאב שטנעמ רעד סָאװ ,סָאד טשינ זיא קיזומ ענייר .קיזומה

 ןוא ץרַאה ןופ סױרַא טייג סָאװ ,סָאד רָאנ ,טנעמורטסניא םעד ,םוידעמ ןופ ףליה
 ,המשנ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ,חומ

 רע טָאה 1909 רָאי ןיא ןיוש ןוא ,טנעגיריד-רָאכ ןרָאװעג זיא טַאטשנזײא דוד

 .לעמָאה ןיא "לוש-רעיומ רעסיורג, רעד ןיא רָאכ ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא

 טלקיװטנַא רָאי ריפ ןופ ךשמ ןיא טָאה רע ּוװ ,עגיר ןייק קעװַא רע זיא רָאי יירד ךָאנ

 טנעגיריד סלַא יא ,רָאכ ןופ טנעגיריד סלַא יא ,טייקיטעט-קיזומ עטגייווצרַאפטיירב ַא

 ןשיסור ןקידנרעדנַאװ ַא טימ רע טָאה םעד ךָאנ ןוא רעטַאעט-עטערעּפָא ןַא ןופ

 ,דנַאלסורסיײיװ ןוא ענַיַארקוא ןופ סעּפעטס עטיירב יד ןטסָאמעג רעטַאעט
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 זיא רעגנוה רעד .טקיטכענעג טשינ טגָאטעג ּוװ .ערעווש ןעוועג ןענעז ןטייצ יד

 רעד ןעוועג םיא רַאפ זיא גנוקַיורַאב עקיצנייא יד .דניירפ רעטסטנעָאנ ןייז ןעוועג
 עצנַאג ןוא .ענייה ןוא עטעג ,ןוָאטנָאמרעל ןוא ןעניקשוּפ ןעגנולשעג רע טָאה .רפס
 טרידוטש ,רעקיסַאלק-קיזומ עסיורג יד ןופ סערוטיטרַאּפ רעביא ןסעזעג רע זיא טכענ

 -ןדָאמ יד ןייטשרַאפ וצ טימַאב ךיז ,סעיציזָאּפמָאק ערעייז ןופ גנעג עשינָאמרַאה יד

 םישוריּפ ענעדישרַאפ טימ טשטייטעגסיוא ןוא ןטייווצ ןיא טרַאנָאט ןייא ןופ סעיצַאל
 ,גנַאל ױזַא טנרעלעג .ןעגנופַאש ערעייז ןופ סעיניל עשידָאלעמ ןוא ןלַאװרעטניא יד
 ןופ ןטניריבַאל עקידתודוס יד טעוועטנורגרעד טָאה חומ-ארמג רעפרַאש ןייז זיב
 .ערעל-קיזומ רעטריצילּפמָאק רעד

 ןיא החונמ-םוקמ לקיטש ַא ןענופעג רע טָאה ןרָאי-המחלמ יד ןופ ףוס םייב טשרע

 ,עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןיא טנעגיריד-רָאכ ןרָאװעג ָאד זיא רע .ןָאד םייב ווָאטסָאר

 ךיז טָאה טפַאשדניירפ עכעלרעדורב ַא .יקסווָאקדולַאז והילא ןזח ןעוועג זיא סע ּוװ

 ןַא טלעטשעגנייא ייז ןבָאה תובהלתה רעשידיסח טימ ןוא עדייב ןשיװצ ןדנוברַאפ
 רעד ןיא תוליהק עטסערג יד רַאפ רעטסומ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,שדוקהיתדובע
 ,טנגעג

 יקסווָאקדולַאז והילא .םירבח עדייב ןופ ןגעוו יד טדיישעצ ךיז ןבָאה 1921 רָאי ןיא

 זיא ןכָאװ עכעלטע ךָאנ .עשרַאװ ןייק -- טַאטשנזייא דוד ןוא ענליוו ןייק קעװַא זיא

 רעד ןיא טנעגיריד-רָאכ ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמענוצרעביא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רע

 -עקצַאמָאלט ףיוא עשרַאװ ןיא עגָאגַאניס "רעשישטייד, ענעפורעג ױזַא ,רעסיורג
 ,סַאג

 ךיז טָאה סָאװ ,טייקיטעט עשירעלטסניקכיוה עכיירגיז ןייז ןביױהעגנָא ךיז טָאה ָאד

 טקעלּפטנַא ךיז טָאה רע .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןגיוצעג

 רענעק רעפיט ַא יװ ןוא גנוטייל-רָאכ ןופ טיבעג ןפיוא רעטסיימ רעסיורג ַא יו

 -עג ןענעז ןטייקיעפ ענייז .קיזומ רעשידיי רעקידתורוקמ רעד ןופ רעדנירגַאב ןוא

 םיא ןבָאה ןגלָאפרעד ןוא רענייז טעטיוװיטקַא רעדעי ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק
 .םיׂשעמ ענייז עלַא ןיא טײלגַאב

 רָאכ ןייז

 דוד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ-עגָאגַאניס םעד ןעגניז טרעהעג טָאה'ס רעוו

 ,ןסעגרַאפ טשינ גנַאזעג סָאד ןבעל ןייז ןיא טעו רעד ,לָאמ ןייא שטָאכ ,טַאטשנזייא

 טגָאמרַאפ ךיז ןיא ןבָאה ןדרָאקַא עקידנעגנילק יד ןוא ןעגנַאלק ענייר-לָאטשירק יד

 דלַאב ייז ןבָאה ,סעידָאלעמ עשיגעלע ןעוועג סָאד ןענעז .רעביוצ ןשידרערעביא

 עשירגעלַא ןעוועג סָאד ןענעז ,ןעגנומיטש עקירעיורט-וויטיסנעס ןפורעגסיורַא

 יד ןופ ןעגנורירביוו יד .רָאמוה ןטוג ןוא דיירפ ןפורעגסױרַא ייז ןבָאה ,ןוויטָאמ

 ןפורעגסױרַא ןבָאה ,טפול רעד ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רענעט ערעטיול

 טלָאװ םעדָאפ רעשירטקעלע ןַא יו ,רעצרעה יד ןיא ןליפעג יד ןופ ןעגנורירביוו
 ,רערעהוצ ןוא רָאכ ןשיווצ ןגיוצעג ךיז



 25 טַאטשגזייא דוד

 עיסערפסקע ןופ הגרדמ רעטסכעה רעד זיב ןזָאלבעצ גנַאזעג סָאד ךיז טָאה טָא

 ןטסגיד-ןיד םוצ זיב ,ןשָאלעגסיױא זייווקיצנייא סע זיא טָא ןוא ,טײקשיטַאמַארד ןוא

 טימ ענעדָאלעגנָא ןַא ,עידָאלעמ ַא ןגָארטעצ ךיז טָאה טָא .לוקרעדיוװ ןוא ָאכע

 ןעמענוצנייא ייז ידכב ,ןעלמיה יד ןיא ןסירעג ךיז טלָאװ יז יו ,הרובג ןוא םערוטש

 -וועליּפש רעשידניק טימ לופ ,וויטָאמ ַא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה טָא ןוא ,חוכ טימ

 ןענעז ןרָאטַאמַא-קיזומ ןוא ןענַאמָאלעמ זיולב טשינ .קיריל רעטרַאצ טימ ןוא טייקיד

 סָאװ ,רענעקכַאז-ןטסילַאיצעּפס ןוא רבד-יעדוי רעמ ךָאנ רָאנ ,ןרָאװעג טרעבױצַאב

 טָאה טפָא ןוא .טסנוק רעלַאקָאװ טימ ןעמונרַאפ ךיז לענָאיסעּפָארּפ ןײלַא ןבָאה

 -רעימערּפ רענעזעוועג) יקסװערעדַאּפ יצַאנגיא יו ,סרעקיזומ עכלעזַא זַא ,ןפָארטעג

 -רעב ןַאירעלַאװ ,יקסרַאנילמ לימע ,(קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ רעטסינימ

 "ַאניס רעד ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה ,ערעדנַא ןוא יקצישזלָאד םַאדַא ,וועיַאיד

 ,טַאטשנזייא דוד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ םעד ןרעה וצ ידכב ,ןיײרַא עגָאג

 קיצכַא ייב ןענעז םעד ןופ ,ןשטנעמ טרעדִנוה רעבירַא טלייצעג טָאה רָאכ רעד

 ןופ סעיטרַאּפ יד ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,רָאי 13--9 ןופ רעטלע ןיא ,ךעלגנַיי ןעוועג

 ןעיורפ יו רעסעב עיצקנופ עקיזָאד יד טריפעגסיוא ןבָאה ייז .ָאטלַא ןוא ָאנַארּפָאס

 ןעגנַאגרעד עגַאל רעטשרעביוא רעד ןיא ןענעז ןענַארּפָאס יד .ןרָאכ עטשימעג ןיא

 ןופ טייקנייר ןיא ייז ןבָאה ייברעד ןוא "ָאד,; רעטירד רעד וצ טייקטכייל טימ

 ,טייקזיצערּפ עטסיונעג יד טכיירגרעד עיצַאנָאטניא

 ,רַאוטרעּפער םעיינ ןשרעהַאב םייב טַאהעג רָאכ רעד טָאה טעברַא ןטסקיצניװ םוצ

 ןרינידרָאָאק סָאד ןעוועג זיא ,ימ ןוא גנערטשנָא טגנַאלרַאפ ָאי רעבָא טָאה'ס סָאװ

 רעקיטכיר :רָאכ ַא ןופ ןטעטילַאװק יד ןעמיטשַאב עכלעוו ,ןטנעמעלע עלַא יד

 -נייא ןוא גנַאלק ןופ טייקכיירנברַאפ ,זָאלסױרַא-טפול רעקיסַאּפ ןוא יצנײרַא-םעטָא

 .עיצקיד ערָאלק ןוא ןעגנוגעװַאב-ליומ ןופ טײקטרינילּפיצסיד ,םעטיר רעכעלטייה

 ןוא ,"דוי לש וצוק, ַא זיב ןעוועג דיּפקמ טנעגיריד רעד טָאה םעלַא םעד ףיוא ןוא

 ,סרעגניז עלענָאיסעּפָארּפ יד זַא ,ןפָארטעג טָאה טּפָא .םומיסקַאמ םעד טגנַאלרַאפ

 -ַאב ענייז ןעמונעגפיוא לענש ױזַא טשינ ןבָאה ,ןטסילָאס עשרַאוװ ןיא עטנַאקַאב

 טָאה רע ,ןטייקירעװש בילוצ לָאמ ַא ןוא ןײטשרַאפ-טשינ בילוצ לָאמ ַא ,ןעגנוקרעמ

 ױזַא עזַארפ ענעבעגעג יד ןבָאה ייז .ןריפכרודַא טזומעג סנייז ןוא טרינגיזער טשינ

 ,ןליוו ןייז טליפרעד ןבָאה ייז זיב ,ןרזחרעביא טזומעג לָאמ ליפ

 ןייז ןופ רַאוטרעּפער םוצ גוצַאב ןיא ןעוועג טַאטשנזיײא דוד זיא קנופמ רעסיורג ַא

 ןטלַאה קידנעטש ךיז זומ רָאכ רעד זַא ,גנוניימ רעד ייב ןעוועג טשינ זיא רע .רָאכ

 .עטסעב סָאד םענענופעג םעלַא ןופ ןעמונעג רע טָאה ,רודיס-קיזומ ןקיבלעז םייב

 "ןוראה עוסנב יהיו; ןרעה טנעקעג תבש ןכעלנייועג ַא ןיא ןעמ טָאה ױזַא ןוא

 יקסווָאדנַאװעל סיאול ןופ "רמאי החּונבוע ,(1890--1804 רעצלוז ןָאמָאלַאס ןופ

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא (1921--1848) יקסווָאקַאװָאנ דוד ןופ "השודק, )1821---1894(, 

 -גנערטש יד ןופ סעיציזָאּפמָאק ןעגניז ןוא ןטעברַאַאב טגעלפעג ךיוא טָאה רע

 יקסווָאגרַאמ-רענװָאר לדייז ןוא (1906--1824) קַאװיּפס-רעזלעב ןסינ עלענָאיצידַארט
(1857---1943), 
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 ךעלרעי רָאי טַאטשנזייא דוד טָאה קיזומ רעשידיי רעד וצ סערעטניא ןקעוו וצ ידכב

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז עכלעוו ,עגָאגַאניס רעד ןיא ןטרעצנָאק טנדרָאעגנייא

 ,ןטסירק יװ ןדיי ,עשרַאװ עשילַאקיזומ עצנַאג סָאד .םיבוט-םימי-טסנוק עסיורג ןיא

 טשינ טָאה סָאװ ,עיצַאטסעפינַאמ-קיזומ עלעניגירָא יד ןרעדנוװַאב ןעמוקעג ןענעז

 עטסכעה יד יוװ ,ןרָאװעג טנעקרענָא זיא סָאװ ןוא דנַאל ןצנַאג ןיא ןכיילג סריא טַאהעג

 .ןליוּפ ןיא טסנוק רעלַארָאכ ןופ טיבעג ןפיוא גנוכיירגרעד
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 שוא טשעט שודג 50 םטרגורפה ריהצו 8
 םומצ ,,ס1ואומןהיי יש זוצשאמ, (בז88/0צ68 7. 760 752:12.

 ןרָאװעג טנכעררַאפ עשרַאװ ןיא עגָאגַאניס "רעשישטייד , רעד ןופ רָאכ רעד זיא

 -- עטסוװיטַאטירָאטױא יד ןופ רענייא יו ,טנעגיריד ןייז ןוא ,רעטסעב רעד יו

 רעלַאקָאװ ןופ טיבעג ןפיוא -- טסילַאיצעּפס רעטסוװיטַאטירָאטיױא רָאג רשפא ןוא
 ,ןלױּפ ןיא טסנוק

 ַאקָאר אקיװָאדָאל ןוא טַאטשנזיײא דוד

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ערעּפָא רעװעשרַאװ רעד ןופ עיצקעריד יד טָאה 1925 רָאי ןיא

 טימ ,"קוביד , סיקסנַא .ש ןריפוצפיוא ןסָאלשַאב עדײװ-שטיװָאלערַאק ַאנינַאי ןופ

 ,רָאטיזָאּפמָאק רעד .ַאקָאר ַאקיװָאדָאל רָאטיזָאּפמָאק ןשינעילַאטיא ןופ קיזומ רעד

 רעד ףיוא זיא ,עילַאטיא ןיא ערעּפָא יד טלעטשעג טַאהעג ןיוש טָאה רעכלעוו

 םזַאיזוטנע טימ ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ערעּפָא רעװעשרַאװ רעד ןופ גנודַאלנייא

 .עבַאגפיוא ןייז ןריזילַאער ןטערטעגוצ

 רע זיא ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג דנַאלסיױא ןופ זיא סָאװ ,טסַאג-רעקיזומ רעדעי יװ

 ױזַא זיא רע .ןטַאטשנזייא ןופ רָאכ םעד ןרעה עגָאגַאניס רעד ןיא קעװַא תבש ַא ןיא

 רעד ןופ ןעגנַאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה רע זא ,גנַאזעג םעד ןופ ןרָאװעג טקיצטנַא
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 ןוא גָאלָארּפ םעד ןעגניז וצ רָאכ-עגָאגַאניס םעד ןדַאלוצנייא גנוריפנָא-ערעּפָא

 ןליוּפ ןיא ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא יד בילוצ .גנולעטשרָאפ רעד ןופ גָאליּפע

 רעד ןעוו רעבָא ,ןָאט וצ סָאד טנַאה רעד ףיוא ןעוועג טשינ עיצקעריד רעד זיא

 -ערעּפָא יד זיא -- טעברַאטימ ןייז טכַאמעג קיגנעהּפָא םעד ןופ טָאה רָאטיזָאּפמָאק

 ,גנורעדָאפ ןייז טימ ןייז וצ םיכסמ ןעוועג ןעגנּווװוצעג גנוטייל

 טנייה ןיא ןבירשעג סינּפיק םחנמ טָאה ערעימערּפ רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןגעוו

 : 1935 יַאמ ןט12 ןופ

 רעד טימ ןעמונעגכרודַא ױזַא זיא ,ןעמ טגָאז ,יקסנישזלָאד רעטסײמלעּפַאק,...

 ןייא ןופ רע טָאה ןוא ...טשינ גָאטימ ןייק רָאג טסע רע זַא ,"קוביד/, ןופ גנוטיירגוצ

 -ַאניס רעקצַאמָאלט ןיא רע טפיול --- טייצ עיירפ העש ַא רעטייווצ רעד וצ עבָארּפ

 םעד סיוא טריפ רעכלעוו ,רָאכ-עגָאגַאניס ןופ גנורידוטשנייא יד ןייזוצייב עגָאג

 ."ערעּפָא רעד ןופ גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ

 רעד סָאװ טָא ןוא ,1925 יַאמ ןטס22 םעד ךָאוװטימ ןעמוקעגרָאפ זיא ערעימערּפ יד

 : סנגרָאמ וצ דלַאב -- ןרעדנַא ןשיווצ -- ןבירשעג טָאה טנייה

 ןוא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסנעעזעגנָא יד קידנזעוװנָא ןעוועג ןענעז סע.

 .טלעוו-רעטַאעט ןוא טסנוק ,עסערּפ ,רוטַארעטיל ,טפַאשלעזעג רעשיליוּפ

 ךעלנייוועגמוא זיא גנולעטשרָאפ יד .םשור ןקרַאטש ַא רעייז טכַאמ ערעּפָא סלַא "קובד;

 ,טעטעיּפ ןטסערג ןטימ ןרָאװעג טלעטשעגסיוא זיא ןוא טיירגעגוצ קיטלעפגרָאז

 טגנעה ,זָאעטָאּפַא םייב ,טקַא ןטצעל ןיא .עמַארד סיקסנַא ןופ ליטס ןיא גנערטש

 ,םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל !דמוע התא ימ ינפל עד, : טפירשפיוא יד עניב רעד ףיוא

 קיטכערּפ סרעדנוזַאב ,עקיברַאפ ַא רעייז ערעּפָא יד זיא ללכב .! אוה ךורב שודקה

 ,..טקַא ןטייווצ ןיא טעלַאב רעד זיא לופקורדנייא ןוא

 -קעריד יד ,יקצישזלָאד רעטסײמלעּפַאק רעד ןרָאװעג ןפורעגסיורַא ןענעז לָאמ ליפ

 רָאכ-עגָאגַאניס ןופ טנעגיריד רעד ,עדיײװ-שטיװָאלערַאק ערעּפָא רעד ןופ ןירָאט

 עשרַאװ ןייק ןעמוקעג לעיצעּפס זיא סָאװ ,ַאקָאר רָאטיזָאּפמָאק רעד ןוא טַאטשנזיײא

 ..ףרעּפָא רעד ןופ גנוטיירגוצ רעד ןיא ןעמונעגליײטנָא ןוא

 ַא ןבירשעג סינּפיק םחנמ טָאה ,1925 יַאמ ןטס24 םעד קיטיירפ ,רעטעּפש גָאט ַא

 : ןבירשעג רע טָאה ןרעדנַא ןשיווצ .גנוריפפיוא רעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא ערעסערג

 אצוי טָאה לעגנע רענעברָאטשרַאפ רעד .ןגיוושעג ןבָאה ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי 2

 טשינ ןבָאה ערעדנַא עלַא ."קובד; םוצ ןרעמונ-קיזומ ןעצ ןופ עטיוס ַא טימ ןעוועג

 ןקיזָאד םעד ףיוא ךיז טָאה .טעברַא עלַאסָאלָאק ַאזַא ןעמענוצרעטנוא חוכ ןייק טַאהעג
 רעגנוי רעד ,קילָאטַאק ַא ,טסירק ַא ןפרָאװעג גנופַאש רעשירעלטסניק רַאפ לַאוװק

 ןפרָאװעג ןוא .ַאקָאר ַאקיװָאדָאל רָאטיזַאּפמָאק רעשינעילַאטיא רעשיטסינרעדָאמ

 טימ ןוא ןפַאשעג ערעּפָא יד טָאה ןוא המשנ ןייז ןופ רעייפ ןצנַאג ןטימ ךיז רע טָאה

 רעטַאעט רענַאלימ ןיא סרוקנָאק-ערעּפָא ןפיוא זײרּפ ןטשרע םעד ןעמונעג ריא

 ."ַאלַאקס ַאל;
 רעד ןופ גלָאפרעד םוצ טַאטשנזיא דוד ןופ רעייטשוצ םעד ןגעוו קידנדער ןוא

 : ןבירשעג רע טָאה ,גנומענרעטנוא
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 גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ ןיא ןעגניז ןייש ןייז טימ טָאה עגָאגַאניס ןופ רָאכ סטַאטשנזייא,

 .טלוק ןשיגרוטיליקיליײה ןופ םַאר עשיטסַאטנַאפ ַא ךַאז רעצנַאג רעד ןבעגעגוצ

 ,"םינוילעה תומלוע יד הניגנ טימ טכיוהעגנָא טָאה רע

 רעטנעָאנ ַא ןרָאװעג רעקיזומ רעשינעילַאטיא רעד זיא עשרַאװ ןיא ןלייוו ןייז תעשב

 סיורג טימ ןגױצַאב עגעלָאק ןרעטלע ןייז וצ ךיז טָאה רע .טַאטשנזיײא דוד ןופ דניירפ

 עקיזָאד יד ןוא .םייה ןייז ןיא ןכוזַאב גָאט ןדעי טעמכ םיא טגעלפ ןוא דובכה תארי

 עליבַאטס ןוא עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג זיא קורדסיוא ריא סָאװ ,טפַאשדניירפ

 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןטלַאהעגנָא עדייב ןשיווצ טָאה ,ץנעדנָאּפסערָאק
 ,המחלמ-טלעוו

 טייקיטעט עשירַאטיזָאּפמַאק ןייז

 רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטיזָאּפמָאק יד וצ טרעהעג טָאה טַאטשנזיײא דוד

 ןשינַאטנָאּפס ןופ קורדסיוא ןַא זיולב טשינ זיא ןפַאש ןשירָאטיזָאּפמָאק ןופ סעצָארּפ

 -קיזומ רעד .ןסיוו ןלעוטקעלעטניא ןופ ץנעווקעסנָאק ַא ךיוא רָאנ ,סוגסיוא-ןליפעג

 ענייז ןעמענוצנירַא ףיוא שינעטנעק שזַאגַאב ןקירעהעג םעד ןגָאמרַאפ זומ רעפַאש

 ץוחַא ,רע זומ .ןעמַאר עשינכעט עקיטיונ יד ןיא ןשינעבעלרעביא עלענָאיצָאמע

 טָאה רע ןוא .הבשחמ ןוא עעדיא ןבָאה ךיוא ,ןצרַאה ןופ ןעמוק סָאװ ,ןטנעמיטנעס

 ,הבשחמ רעטפיטרַאפ ןופ טכורפ א ןעוועג ןענעז סעיציזָאּפמָאק ענייז .טַאהעג סָאד

 םעד ןעמיטשַאב עכלעוו ,סעמרָאנ עסיוועג ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,טסּוװעג טָאה רע

 ןוא ןטיהוצּפָא עקיזָאד יד טימַאב ךיז רע טָאה .קיזומ רעשידיי רעד ןופ רעטקַארַאכ

 רעשיכ"נת רעד ןעוועג זיא ענעגייא עקיזָאד סָאד ןוא ,סנגייא סעּפע ןבעגוצוצ ךָאנ

 ןבעגעג ןעגנופַאש ענייז טָאה רעכלעוו ןוא טַאהעג ביל טָאה רע ןכלעוו ,סָאלעמ
 ,גנוברַאפַאב עלַאדָאמ

 ןענעז סעיציזָאּפמָאק-רָאכ ענייז ןוא טסינָאפילַאּפ רענעריווושעג ַא ןעוועג זיא רע

 סע רעבָא ,ןטרַאנָאט עשינָאטַאטּפעה עשייעּפָאריײא יד ףיוא טיובעג ןעוועג רקיעב

 סע ןוא לָאמַא ןטלַא ןופ סָאכע עשינָאטַאטנעּפ ןגָאלשעגכרוד םיא ייב טּפָא ךיז ןבָאה

 -ַאב ןשינָאפַאקעדָאד ןופ גנעג עשיטַאמָארכ עיינ ןרעה טזָאלעג לָאמ וצ ךיז ןבָאה

 רענרעדָאמ רעד טימ ןטקַאטנָאק ענייז ןגעוו טגָאזעג תודע ןבָאה עכלעוו ,רעטקַאר

 סע .טייצ רעד ןופ םָארטש ןטימ ןעגנַאגעגטימ זיא טַאטשנזייא דוד םערָאװ .קיזומ

 -ָאטַא סגרעבנעש דלָאנרַא ןופ רעגנעהנָא ןַא זיא רע זַא ,ןעוועג טנַאקַאב וליפַא זיא
 עשירפ ןוא עיצַאזינָאמרַאה רעיינ רַאפ ןגעוו טכוזעג טָאה ןיילַא רע ןוא קיזומ רעלַאנ

 | ,סעמרָאפ-סגנופַאש

 זיא סָאװ ,"םלוג,, סקיווייל .ה וצ קיזומ ןייז ןבירשעג רע טָאה טסייג םעד ןיא ןוא

 "לקסלָאּפ רטַאעט ,, ןשיכולמ ןכרוד ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא

 טָאה ,ןַאמפיש דלָאנרַא ,רעטַאעט םענופ רָאטקעריד רעקירעיגנַאל רעד .עשרַאװ ןיא

 טָאה רעכלעוו ,לקַאטקעּפס ַא רעכוזַאב-רעטַאעט ןרעסעב םעד טגנערבעג לָאמ סָאד

 גנולעטשרָאפ יד .עיזַאטנַאפ ןוא עירעטסימ ןופ טלעוו רעד ןיא טריפעגניירַא םיא
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 ,גנוריפפיוא רעד ןיא טריזינרעדָאמ .םענרַאפ ןסיורג טימ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא

 ןוא ,ןטקעפע-טכיל ןוא ןטיזיווקער עטסעיינ יד טימ ןעזרַאפ ,ישזער ןיא לעניגירָא

 ףיוא קריצ רעװעשרַאװ ןופ לַאז ןלַאסָאלָאק ןיא ןעמוקעגרָאפ יז זיא ,ךָאנ םעד וצ

 סערעטניא ןלעיצעּפס ַא ןפורעגסיױרַא ןיוש טָאה ןיײלַא סָאד סָאװ ,סַאג-עקצַאנידרָא

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא יז .רעטקַארַאכ ןלעיצעּפס ַא גנולעטשרָאפ רעד ןבעגעג ןוא
 ,טסנוק רעלַארטַאעט ןופ טנעמירעּפסקע ןַא ןיא

 עלענָאיצידַארט ,עשידיי-טכע ףיוא טיובעג ןעוועג זיא טַאטשנזייא דוד ןופ קיזומ יד

 רע ,םינוגינ עטלַא ערעזדנוא ןופ ןטנעמעלע ןטלַאהטנַא ךיז ןיא טָאה ןוא ןוויטָאמ

 זַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ךעלרעלעט עשיעּפָארײא ףיוא טגנַאלרעד רעבָא יז טָאה

 רעד טימ טשימעגסיוא ָאד ךיז טָאה שזַאזייּפ-רענעט רעקידחרזמ-טלַא רעזדנוא

 טשינ זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רע .םורַא ןצנַאג ןופ טלעוו-רענעט רענײמעגלַא

 םוטעמוא טשינ ,תוחיר-הרות טימ ןלַארטש ךיז םורַא קיזומ עשידיי זומ םוטעמוא

 ,ןטייווצ ןופ רענייא ןעגנירדסיורַא ןוא קיור-ךעלטעג ןייז ןעגנַאלק יד ןזומ

 ןלַאטנעדנעצסנַארט טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןלַאװרעטניא ןטכָאלפרַאפ ָאד רע טָאה

 ןטריסנעדנַאק ַא ףיוא ןבָאה עכלעוו ,גנעג עשידָאלעמ טגנערבעגסױרַא ןוא ורמוא

 .תורוד עצנַאג ןופ תובשחמ עשילַאקיזומ טנכייצרַאפ ןפוא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא קיווייל .ה ןופ "םלוג, םוצ טַאטשנזייא דוד ןופ קיזומ יד

 טקורעגסױרַא יז ןוא גלָאפרעד טגנערבעג גנולעטשרָאפ רעד ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמעלע

 ,ןלוּפ ןיא ןעגנוכיירגרעד-רעטַאעט עקידטלָאמעד יד ןופ טנורגרעדָאפ ןפיוא

 :ַאקצינּפָאנָאק ַאירַאמ ןופ טסקעט םוצ טרינָאּפמָאק רע טָאה עטַאטנַאק ערעסערג ַא

 יד ,ןעזייר .ַא ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי רעד ןיא ,"ךלמ רעד גירק םוצ קעװַא זיא;

 ןופ תולייח עקידנרישרַאמ יד ןגעוו ךיז טדער סע ּוװ -- לייט ןטשרע םוצ קיזומ

 יד ;םױב-ַאיָאקיס רעקידנסקַאװ:קידנעטש ַא יװ ןעוועג זיא -- גינעק ןקיטכעמ

 -נעגנילק ןוא רעשימרוטש ןרָאװעג ,ןסקַאװעג טקַאט וצ טקַאט ןופ ָאד זיא עידָאלעמ

 ןכלעוו ןיא -- לייט רעטייווצ רעד .עכעלרעייפ ןוא ערעטיירב -- ןעמטיר יד ,רעקיד

 טלוב טָאה -- ךַאטס רעיוּפ רעד ,טַאדלָאס רעטושּפ רעד טרעדלישעג טרעוו'ס

 ןטימ ןעמַאװצ שטנעמ םעניילק ןזָאלסגנונעפָאה ןופ רעיורט םעד טרירטסנָאמעד

 עקיביגכָאנ עכייוו יד ןוא רענעט יד ןופ בײלקּפָא רעד .רוטַאנ רעד ןופ רעמָאיעג

 טדערעג טָאה קיזומ יד .טײקיטנעהּפָא ןוא ןייוועג טלָאמעג רָאלק ָאד ןבָאה ןעמטיר

 .טרעהעג יז טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ןופ ןצרַאה םוצ

 -מָאק ןייז ןיא ןוא טסילַאודיװידניא ןַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא טַאטשנזיײא דוד

 ןעקנופ ענעגייא ןעניפעג וצ טימַאב ךיז רע טָאה טייקשירעפעש רעשירָאטיזָאּפ

 טצונַאב טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה רע .סעיצּפעצנָאק ענעגייא ןעלקיװרעדנַאנופ ןוא

 רָאכ רַאפ טרישזנַארַא סָאנעג ןקיטסייג טימ רעבָא טָאה רע .ןוויטָאמ-רָאלקלָאפ טימ

 טדערעג ןוא ףָאטש ןשילַאקיזומ ןלעניגירַא טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעדיל עכלעזַא
 ןופ "ןטניוו עזייב טעילוה ,טעילוה; טעברַאַאב רע טָאה ױזַא ןוא .טימעג ןייז וצ
 ןוא ןייטשנרעב .מ.ַא ןופ קיזומ ,ןעזייר .ַא ןופ *ּפַאלק לרעמעה ,לרעמעה; ,ןעזייר .ַא

 עטנַאקַאב עקיזָאד יד .ןוגינ רעשידבח ַא ,םילהת ןופ טסקעט ,"ישפנ ךל האמצ;
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 -רַאפ גנודײלקַאב-עינַאמרַאה רעשיטסיטרַא-ףיט רעייז ךרוד ןענעז רעדילסקלָאפ

 ןענעז ןוא רַאוטרעּפער-רָאכ ןלַאקָאװ ןטסנרע ןשידיי ןופ לרעּפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 ,טעילוה, רַאפ) .טלעוו רעד ןיא ןרָאכ עשידיי עטסעב יד ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג

 ,(קרָאי-וינ ןיא *דנַאברַאפ-רוטלוק ןשידייפ ןופ ןרָאװעג טרימערּפ רע זיא "טעילוה

 ,רעטקַארַאכ ןלַאגָאגַאניס-שיגרוטיל ןופ סעיציזָאּפמָאק ךס ַא ןפַאשעג ךיוא טָאה רע

 ןייז .טלעוו רעד רָאג ןיא תוליהק עשידיי יד רעביא ןגָארטעצ ךיז ןבָאה עכלעוו

 ןבָאה סע ּוװ ,םוטעמוא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז ,"תושודק, ןוא "תבש תלבק;

 סָאד .ןעגנופַאש עטסנרע ןעגניז וצ תלוכיב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרָאכ טריטסיזקע

 ןופ סָאװ ,ליטס ןשילַארָאכ-שינַאיכַאב ןיא ענעבירשעג ,סעיציזָאּפמָאק ןעוועג ןענעז

 גנוביוהרעד ןופ גנומיטש ַא ןיא רערעהוצ םעד ןטלַאהעג ייז ןבָאה ףוס ןזיב בייהנָא
 .השודק ןוא

 עכלעוו ,יד ןעוועג סָאד ןענעז תוליפת עקידבוט-םוי ןוא עקידתבש יד טשינ רעבָא

 ןטסקעט ןגיוצעג םיא ןבָאה רקיעב .טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןגיוצעג רקיעב ןבָאה

 םעד טכוזעגסיוא רָאג ךיז רע טָאה טָא .עטקרעמַאב-טשינ בורייּפ-לע ,עקיטייז

 ןט16 ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,"אלכיה ינב, ךיטסָארקַא ןשימַארַא

 אירול קחצי 'ר ,תפצ ןיא םילבוקמ עטסערג ערעזדנוא ןופ םענייא ןופ טרעדנוהרָאי

 ,טסקעט רעקיזָאד רעד .עטַאטנַאק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ םיא ןוא (שודקה י"רא רעד)

 ,תורימז יו ןעגניז ןתודועס-שולש עקידתושמשה:ןיב ןיא ןגעלפ םידיסח ןכלעוו

 םיא טָאה סָאד ןוא רָאטיזָאּפמָאק םעד טרינָאּפמיא ןכות ןשיטסימ ןייז טימ טָאה

 .רעבילַאק ןשירעלטסניק-שילַאקיזומ ןסיורג ןופ עיציזָאּפמָאק ַא ןפַאש וצ ןגיוווַאב

 דח: ןעוועג זיא טקנוּפדנַאטש-סגנופַאש ןופ רעקיגָאװ ןוא םענרַאפ ןיא רעסערג ךָאנ

 ,עטַאנַאס ַא ןופ רעטסומ ןטיול טיובעג ,עמעָאּפ עשילַאקיזומ ַא ןעוועג זיא סָאד .?ָאידג

 ?ָאדנַאצרעקס ָארגעללַא; ןסייהעג טָאה לייט רעשירעלייצרעד רעטשרע רעד

 ןעוװעג זיא סָאװ ,רעקידנדניברַאפ ,רעטייווצ רעד ןוא ,(8116870 8006128060)

 ?ָאניטנַאדנַאא גנונעכייצַאב יד ןגָארטעג טָאה ,ןוויטָאמ עשידומלת ףיוא טיובעג

 םעד טלעטשעגרָאפ טָאה (18ז80) ?ָאגרַאלא לייט רעטירד רעד .(8מ62מ/1מס)

 -- ?ָאזָאטסעַאמ עטנַאדנַא; רעטצעל רעד ןוא טחוש ןוא תוומה ךָאלמ ןשיוװצ ףמַאק

 רעביא טייקיטכערעג רעד ןופ גיז ןקיטליגדנע םעד -- (8002מ06 21268/080)

 | .תועשר

 -סעקרָא רַאפ "עטַיוס עשיערבעה; ןעוועג ןענעז ענייז ןעגנופַאש עטנַאקַאב ערעדנַא

 ןטרעפ ןופ תורצוי יד ןופ טסקעט ַא ףיוא עיגעלע ןַא ,"הלוכא הלוכש; ןוא רעט
 ,תועובש ןוא חסּפ ןשיווצ סָאװ ,תבש

 טָאה רע .רעכעלעמַאּפ ַא ןעוועג זיא טַאטשנזייא דוד ןופ סעצָארּפ-סגנופַאש רעד -

 ןייז םיא טָאה .עטָאנ רענעבירשעגנָא רעדעי רַאפ ליפעג-תוירחא ןסיורג ַא טַאהעג

 וװעיַאידרעב ןַאירעלַאװ רָאסעּפָארּפ -רעקיזמ רעשיליוּפ רעטנַאקַאב רעד ,דניירפ

 רעבָא טָאה המחלמ יד .ןעגנופַאש יד ןקורדוצּפָא םיא ןופ טגנַאלרַאפ ןוא טרסומעג
 .ןעמַאלפ ןיא קעװַא ןענעז ןדי-בתכ טייהרעמ יד ןוא רענעלּפ עלַא טרעטשעצ
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 םיטרפ ןוא קיטפירעטקַארַאכ

 םעד טכַאמעג טייקכעלרעסיוא ןייז טימ רע טָאה -- רעקינייבטיירב ןוא רעכיוה ַא

 רֶע זיא ןתמא רעד ןיא .ןשטנעמ וצ ןקיטליגכיילג ןוא ןגנערטש ַא ןופ קורדנייא

 ןרעדנַא ןַא טייהנגעלעג ַא טכוזעג טָאה ,רעקיטומטוג ַא ןוא תוירבל חונ ַא ןעוועג

 ,םידידי ןוא םירבח ענייז טציטשעג לַאפ ןכעלגעמ ןדעי ייב ןוא ןפלעה וצ

 -עיב ףיוא ןַארָאטסער-"ילידַאקיּפ,, ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז רע טגעלפ ןטונימ עיירפ ןיא

 ךיז רע טָאה ןטנוװָא יד ןיא .ןגעלָאק ענייז ףיוא קילב ַא ןּפַאכ וצ ידכב ,סַאג-עקסנַאל

 לקניוו ַא ןיא קָאטש ןטרעפ ןפיוא ךיז טצעזעגקעװַא ,ערעּפָא רעד ןיא טשטילגעגניײרַא

 ןיא טּפַאזעגנייא -- עניב רעד ףיוא וליפַא קידנקוק טשינ -- טייהרעטנעלעגנָא ןוא

 ,רעטסעקרָא ןופ ןעגנַאלק יד ךיז

 ענעדישרַאפ רַאפ טייצ ןענופעג ךָאנ רע טָאה ,טייקנעמונרַאפ רעקידנעטש ןייז ייב

 :ןטייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןְנא עלענָאיסעּפָארּפ

 רעייז עגונב סעזָאנגַאיד טלעטשעג ,טרעהעגסיוא ייז ,סרעגניז ןעמונעגפיוא טָאה רע

 -נעטָאּפ ענעריובעגנייא יד ןעלקיװטנַא וצ ױזַא יו ,טהצעעג ןוא לַאירעטַאמ-עמיטש

 ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןָאטירַאב ַא ןופ זַא ,ןפָארטעג טפָא טָאה) .תוחוכ-גנַאזעג עלעיצ

 ,ןָאטירַאב ַא רָאנעט ַא ןופ ןוא רָאנעט ַא

 ןַא ןוא "טפַאשלעזעג-קיזומ עשידיי, רעד ןופ סרעדנירג יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע

 טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,"טוטיטסניא-קיזומ רעװעשרַאוװ; ןופ רעיובטימ רעשיגרענע

 רעטעּפש ןפלעה ייז ןוא ןטנעלַאט-קיזמ עשידיי עגנוי ןקעדטנַא וצ ליצ ַא רַאפ
 טי יי יי ,ןדליבסיוא

 ץ { -סױרַא רעגַארּפ .ַא טימ ןעמַאזוצ טָאה רע
 א ר ע נג ײ מ ע ג ל ַאװ -נע-קיזומ עשידיי ערעלוּפָאּפ ַא ןבעגעג

 א רעניימעגלַא ןעמָאנ ןרעטנוא עידעּפָאלקיצ
 -נָאק ַא ןיא טָאה סָאװ ,ןָאקיטקעל-קיזמ | ןָאָקיִסְקעֶל-ָקיזּומ |

 ו יי יד ןבעגעגרעביא ךַארּפש רעטריסנעד
 }{  ערעלּופָאּפ עשידי עטשרע -רָאפניא ןוא סעיציניפעד עטסכעלפערט
 | = עידעּפָאלקיצנעקיװמ -ָארּפ-קיזומ ןוא סרעקיזומ ןגעוו סעיצַאמ
 0 ּו ןוא עירָאטסיה ,ןענימרעט :יװ ,ןעמעלב
 7 גראב | ןכָאנ סָאװ ,רָאנ דָאש ַא .עינָאלָאקיומ
 || רלנאר א = טאטשעיא ד || וטפיוא רעקיטכיוו רעד זיא ,טפעה ןטירד
 שה יי !! ןיא לגנַאמ בילוצ ןרָאװעג טלעטשעגּפָא
 ) : .ןעלטימ עלעירעטַאמ
 1 שפעה וו { טריטנעזערּפער טָאה רֹע :ףוס םוצ ןוא
 0 ןוא םינּפ יּפלכ ללכ-רעקיזומ ןשידיי םעד
 ו ןיא ןעמענ ליײטנָא טגעלפ ןוא ץוח יּפלכ

 עש ר איד " -ײמעגלַא ןופ ןעגנומענרעטנוא ענעדישרַאפ
 נהנה השוש861) ,ךעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק םענ
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 .טנעה עטגיײלרַאפ טימ ןסעזעג טשינ רע זיא געטדָאטעג ערעטצניפ יד ןיא וליפַא
 רעטַאעט-ַאנימעפ, ןיא ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןשידיי םעד טעדנירגעג טָאה רע
 יו ןעגנוזעגטימ טָאה'ס .ןטרעצנָאק עכעלטע ןבעגעג רע טָאה סַאג-ַאנשעל ףיוא
 ."ָאטעג ןופ לַאגיטכַאנ; ענעפורעג ױזַא יד ,םירמ ,רעטכָאט ןייז ןיטסילָאס
 ַא ףיוא ןזָאלוצסױרַא ךיז -- ןדיי רעטנזיוט ןָאטעג סָאד ןבָאה'ס יװ --- טרעלקעג
 ןייז ןופ םיטש רעד וצ טרעהעגוצ רעבָא ךיז טָאה רע .דנַאלסור ןייק געװרעדנַאװ
 1942 רָאי ןיא סעיצקַא יד ןופ רענייא תעשב .עשרַאװ ןיא ןבילברַאפ ןוא יורפ
 .ריא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא רע זיא
 סָאװ ,רעטכָאט עקיצנייא-ןוא-ןייא רעייז ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןגיוא ערעייז רַאפ
 ןיא ןגירקוצנײרַא ןסירעג ךיז רָאנ ,םידסח סמענייק ןופ ןסינעג טלָאװעג טשינ טָאה
 .עמַאמ-עטַאט טימ ןעמַאזוצ ןברַאטש וצ ידכב ,ןָאגַאװ-לַאטש ןטּפָארּפעגנָא

 עיפַארנַאילביב

 ביבא-לת ,קייצ'צ עשוהי תאצוה -- הקיפומל הידפולקיצנא :ץינייטש-אטילש 4

 ,(42 'ז) 0

 ,(185 'ז) 1960 ,ביבאילת ,קייצ'צ תאצוה -- הירצויו תידוהיה הקיסומה :אטילש י 2

 ,102 ,101 ,43 ז"ז) 1957 -- ָאטנָארָאט -- ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ :ץינלָאטס ןתנ

7. 

 ,סערגנָאק רוטלוק .דיי רעכעלטלעװלַא -- רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל 4
 .(67 'ז) 1956 קרָאידוינ

 ןופ דנַאברַאפילַארטנעצ ,1 דנַאב -- ןרעטש ענעשַאלרַאפ :ווָאקרוט סַאנַאי 5

 .(68 'ז) 1952 ,סערייא-סָאנעוב ,ןדיי עשילױּפ

 רענײמעגלַא -- עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנאטשפיוא ןוא ןברוח :טַאטשיינ ךלמ 6

 ,1948 ביבא-לת ,דנאברַאפ .ברַא ,צַאנ .דיי ןוא (תורדתסה) עיצַאזינַאגרַָא רעטעברַא .דיי

 .(234 יז)

 ,1937 ענליו ,ןייט ש רע ג .י ןופ טלעטשעגפיונוצ : רַאכ ןטשימעג רַאֿפ רעדיל .7
 .(22 ,21 ,20 ז"ז)

 ,1935 יַאמ ןטס23 ןופ טנייה 8

 .1935 ,יַאמ ןטס24 ןופ טניה :סינּפיק .מ 9

 זז8852 21268186 11086יסישט8מש 0. 28.9.1930 

 11086  60.12.1931 ,1/סוט84מש 21:268186 8957

 אז 232 21269180 11081ז0יט8מש , 10.12.1932 2

 סת6עג1ס רטנמהגיטס: ,4מ0מ0108 01 ,16018 תעזט810: ןאסש צסצ 1993 (298 יז)

 ןוא ,(12 'ז) 1933 רעבמעצעד ,(12 ,9 ז"ז) 1922 רעבמעווָאנ ,עשרַאװ ,טלעוו םינזח יד 4

 .ןרעמונ ערעדנַא ןיא

 ז"ז) 1937 רעבמעטּפעס ;(11 'ז) 1927 ץרעמ ,עשרַאו ,טלטוויםינזח יד ןוא לוש יד ,5

 .ערעדנַא ןוא (17 ,6

 רעשירָאטסיה רעשידיי ,ייווצ דנַאב ,ַאטענ ןופ םיבתכ :םולבלעגניר לאונמע 6

 .(74 'ז) 1963 עשרַאװ "ךוב-שידיי , גַאלרַאפ ,טוטיטסניא

 זעזנסמ81 21. סניט102: 1688 ט16216 0810... 06מ/. 296. 1גסזמ. 111560עשס2/8 ,7

 קזאש 0.4 .2.2., טע8נזפעגיט8, 1,002, 141216060,1947 (15 'ז)

 ביבא-לת---םילשורי ,השרו ןושאר ךרכ ,םיובנירג קחצי ךרוע ,תויולג לש הידּפולקיצנא
 .(630 ,315 ,313 ז"ז) 3

 סס ;ב



 טַאטשנזייא (םירמ) ַאיסירַאמ

(1921---1942) 

 -נעמוקָאד ןייק ,ךיז טכַאד ,ןַארַאפ טשינ

 הפוקת רעד ןיא עשרַאװ ןגעוו ךוב שירַאט

 ןעמָאנ ריא זַא ,עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד ןופ

 .טעטעיּפ טימ ןרעוװ טנָאמרעד טשינ לָאז

 ןיא ,ןעגנורעדליש עלעיציפָא עלַא ןיא

 ליפ ןיא ןוא ןעגנוביײרשַאב-תונורכז ךס ַא

 -עג ןבעל םייב ןופ ןעגנורעלקרעד-תודע

 ןעמָאנ ריא טרירוגיפ ,ןדיי ענעבילב

 ץנעדלָאג טימ ןבָאה עכלעוו ,יד ןשיווצ

 -ַארט םענעי ןיא ןבירשרַאפ ךיז תויתוא

 .עטכישעג רעזדנוא ןופ דָאירעּפ ןשיג

 יד ןטכיולעגפיוא טָאה רָאעטעמ ַא יו;

 -ןזייא ַאיסירַאמ ןירעגניז עלַאנעמָאנעפ

 טעגרהרעד זיא יז .רָאכ-עגָאגַאניס רעװעשרַאװ ןופ טנעגיריד ןופ רעטכָאט יד ,טַאטש

 ןבירשעג טָאה ױזַא -- ?עיצקַא-עיצַאדיװקיל, ַא תעשב רענעמ .ס.ס ךרוד ןרָאװעג

 ,ָאטעג ןיא טעברַא-רוטלוק רעד ןגעוװ טכירַאב ןייז ןיא םולבלגניר לאונמע ר"ד

 טקישעגסױרַא עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןופ ףליה רעד טימ זיא רעכלעוו

 ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןרַאפ קרָאי-וינ ןייק ןרָאװעג

 ריא ןגעװ טביירש עשרַאו ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשּפיוא ןוא ןברוח :ךוב ןייז ןיא

 ןסַאמ ןגעלפ ןעגנוטערטפיוא עריא ןופ רעדעי ייב, :ןרעדנַא ןשיווצ טַאטשיײנ ךלמ

 ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,סַאג-ָאנשעל ףיוא "ַאנימעפ , לַאז-רעטַאעט ןסיורג םעד ןליפנָא

 טימ רעטָאפ ריא ןטערטפיוא ךיוא טגעלפ רעטַאעט םעד ןיא .רעצעלּפ טנזיוט ייב

 ןטערטפיוא ךיוא טגעלפ יז .ןפַאשעג טָאה רע ןכלעוו ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא

 ןטנעגיריד יד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןיא ןטסילָאס סלַא

 יצַאנגיא ןעוועג זיא רעטײלגַאב רעקידנעטש ריא .ךייטיונ ןַאירַאמ ןוא ןַאמלופ ןועמש

 ןיא ןקילײטַאב ךיוא ךיז טגעלפ יז .ןעמָאנ-טלעװ ַא טימ רעלטסניק ַא ,םוַאבנעזָאר

 ."ןענעדרָאנײא טגעלפ גנוגעװַאב עשידרערעטנוא יד סָאװ ,ןטרעצנָאק

 ןעווא :ןרעטש ענעשָאלרַאפ ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש טיוט ריא ןגעוו

 טימ ןדיישעצ טלָאװעג ךיז טלָאװ ,לדיימ קידנעילב ,גנוי סלַא ,טַאטשנזייא םירמ

 עצרוק ַא ףיוא) ןרעוו טעװעטַארעגּפָא טנעקעג ךָאנ ,ןייז ןעק ,יז טלָאװ ,ןרעטלע עריא

 טָאה יז ןָא זַא ,ןרעטלע עריא וצ ןדנובעגוצ קרַאטש ױזַא ןעוועג רעבָא זיא יז ,(טייצ

 -רעדנַאנופ *ץַאלּפגַאלשמוא, ןפיוא ייז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .ןבעל טלָאװעג טשינ יז

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיי רעלופטסנידרַאפ רעד -- טַאטשנזייא דוד ןוא ,טלייטעג

 ןַא ןיא ןרָאװעג טּפוטשעגנײרַא יורפ ןייז טימ ןעמַאזצ זיא -- טנעגיריד-רָאכ
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 ןטייווצ ַא ןיא ןיירַא טפרַאדעג טָאה עכלעוו ,םירמ טָאה ,ןָאגַאװ-יפ ןטלופרעביא

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טרָאּפסנַארט רעצנַאג רעד םגה .ייז וצ ןסירעג ךיז ,ןָאגַאװ

 זיא ןענָאגַאװ עלַא ןופ לרוג רעד ןוא ,ןײרַא ןרעמַאקיזַאג יד ןיא עקנילבערט ןייק

 וליפַא םירמ טָאה -- טמיטשַאב סיורָאפ ןופ ןוא רעקיבלעז רעד-ןוא-ןייא ןעוועג

 ןיוש .עטסטנעָאנ עריא טימ ןדייש טלָאװעג טשינ ךיוא ךיז ןטונימ עטצעל יד ןיא

 עשטייד ַא טָאה ,ןעוועג ןענעז ןרעטלע עריא ּוװ ,ןָאגַאװ ןופ גנַאגנײרַא עמַאס םייב

 .?טכַאמעג ףוס ַא ןבעל קידנגָאזוצ-ליפ ,קידנעילב ,גנוי ריא וצ ליוק

 יז טָאה ןעגניז ריא טימ ןוא יָאטעג ןופ לַאגיטכַאנ יד; יװ ןעוועג טנַאקַאב זיא יז

 חוכ ןכעלריטַאנרעביא ןַא טימ ןעוועג ןעקנָאשַאב זיא יז .רערעהוצ יד טרעבױצַאב

 יד .ןסירעגטימ ןוא טגייצרעביא ןבָאה סָאװ ,עיצַאטערּפרעטניא ןוא עמיטש ןופ

 עכלעוו --- ,סָאטנעמַאטרָאפ עקיצרַאה יד ןוא רעבמעט-עמיטש ריא ןופ טייקכייוו

 -עגנייא ןופ ךיוא רָאנ ,גנודליב ןופ זיולב טשינ טַאטלוזער ַא ןעוועג ריא ייב ןענעז

 ןייז טנעקעג טָאה יז .גנורעטסײגַאב ןפורעגסױרַא ןבָאה -- טנַאלַאט םענעריוב

 -סקע ןשיטסירעטקַארַאכ םעד דילסקלָאפ ַא ןיא ןעגנערבסױרַא ןוא שידיי שיּפיט

 ןריפסיוא ןוא טנַאגעלע ןוא טריגניטסיד קיטייצכיילג ןוא ץכערק ןשידיי ןלופ-עיסערּפ

 ןעוועג זיא יז ."ַאטַאיװַארט, רעדָא ,"יײלפרעטַאב םַאדַאמ, ןופ עירַא עטסרעווש יד

 -רעטַאמ ןטעדליבעגסיוא ןוא ןטנרעלעגסיוא ןיא רָאנ טשינ ןטלַאהעגסיוא שילַאקיזומ

 טנעקעג ריא טָאה ןעמ ןוא ץנעווניא ענעגייא טַאהעג ךיוא טָאה יז רָאנ ,לַאי

 ןייק טָאה יז ןכלעוו טימ ,(עיצַאזיוװָארּפמיא עיירפ) םוטיביל דַא ןַא ןעױרטרַאפנָא

 טַאטשנזייא םירמ זיא ,עריא ןטעטילַאװק עלַא יד ץוחַא .טכיורבעגסימ טשינ לָאמ

 ןוא ךעלפעה ןעוועג ,ןח ןכעלרעסיוא ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה ,ענייש רעייז ַא ןעוועג

 תעשב עקַאט יז טָאה .ןגיוצרעד טוג ןוא ןדיײשַאב ,טפַאשלעזעג ןיא טנעװקָאלע

 טלַאטשעג רעקידנלַארטש ןוא רעזעיצַארג ריא טימ טקריװעג ךיוא ןטירטסױרַא עריא
 .טקעּפסער ךיז וצ ןפורעגסיױרַא ןוא
 צ

 -סיױרַא יז טָאה דניק גנוי ַא יו ןיוש .1921 רָאי ןיא ןריובעג זיא טַאטשנזייא םירמ

 ןכַאמ טלָאװעג טשינ יז טָאה רעטָאפ רעד רעבָא ,ןטייקיעפ עשילַאקיזומ ןזיוועג

 ןוא גנויצרעד עשילַאקיזומ עכעלטנירג ַא ןעמוקַאב טָאה יז .דניקרעדנּוװ ןייק רַאפ

 -קיזומ רעד ןופ גָאגַאדעּפ-רעקיזומ רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא רערעלדָאנַאיּפ ריא

 וועינגיבז רָאסעּפָארּפ רעשיליוּפ רעד ,עשרַאװ ןיא ןעּפָאש ןופ .נא לושכיוה
 ,יקצעיוועשזד

 -ךעלדיימ עשרַאװ ןיא רעטנַאקַאב רעד ןיא ןעמוקַאב יז טָאה גנודליב ענײמעגלַא ריא

 רעד ןופ רעטכעט יד טנרעלעג ןבָאה סע ּוװ ,סַאג-עגולד ףיוא "הידוהי; עיזַאנמיג

 ןירעליש עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא יז .ץנעגילשטניא רעשיטסינויצ רעצנַאג

 -עליש יד ןופ וויטקַא-ףליהטסבלעז ןכעלטפַאשלעזעג םוצ טרעהעג ךיוא טָאה יז ןוא

 ריא ןָא עיזַאנמיג רעד ןיא גנומענרעטנוא ןייק ןוא עיצקַא ןייק ןעוועג טשינ .סניר

 טריזינַאגרָא ,סעיצקעל יד ןטיירגוצ ןיא תורבח ןפלָאהעג טָאה יז .ךיז ןקילײטַאבטימ

 ,תוסנכה עסַאק-ףליהסבלעז רעד ןיא ןעגנערבוצניירַא ידכב ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ
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 :סורַא ןיילַא ןוא ןטנוװָא-רוטלוק ענעדישרַאפ רַאפ ןעמַארגָארּפ טלעטשעגפיונוצ
 רעטבַאגַאב רעד .טסעג ןוא ןרעטלע יד רַאפ ןעגנורעייפ-לוש ערעסערג ףיוא ןטערטעג
 רערעל ןעוועג "הידוהי; ןיא זיא רעכלעוו ,ןײטשטַאלג בקעי טנעגיריד ןוא רעקיזומ

 ץנעדישרַאפ ייב טפָא ןוא טצַאשעגּפָא לעיצעּפס טעטיױװיטקַא ריא טָאה ,קיזומ ןופ
 ,טדערעג םעד ןגעוו ןטייהנגעלעג

 עביל ןוא ןעגנוגיינ עכעלרעניא רעבָא ,טנרעלעג שיטַאמעטסיס יז טָאה ָאנַאיּפ

 ,ןעגניזטימ ןוא ןעמורבטימ ןליּפש ןתעשב טּפָא יז טגעלפ .גנַאזעג וצ טַאהעג יז טָאה

 ,סעטַאנָאס טליּפשעג ןוא ןסעזעג זיא יז ןעוו ןלַאפ ןיא וליפַא ןעשעג זיא סָאד ןוא

 -ַאּפמָאק סָאד ןענעז ןײמעגלַא ןיא .ןעגנופַאש ערעווש ערעדנַא רעדָא ,ןטרעצנָאק

 ןפָארטעגנָא טשינ רעבָא טָאה ַאיסירַאמ ,זדלַאה ןטימ ןריפסיוא םוצ ערעווש סעיציז

 טימ ןַארּפָאס רעשיריל ַא ,עמיטש ריא .ןטייקירעוש עשינכעט םוש ןייק ףיוא

 ןטעביז ןזיב ןעמוהת עטספיט יד ןופ יװ ,ךיוה ןוא ףיט ןעוועג זיא ,רוטַארָאלָאק

 ,יזַא ,שיטסַאלע ןוא ךייו ןעוועג עמיטש ריא זיא םעד ץוחַא .ףוס ַא ןָא ,למיה

 ןעמוקעגסורַא ריא ייב ןענעז ןשזַאסַאּפ ןופ ןצנעדַאקדָאנַאיּפ עטסרעװש יד זַא

 עטסרעווש יד ,ןיטסישזעפלָאס ערַאברעדנּוװ ַא ןעוועג ךיוא זיא יז .ןייר ןוא קיטַאלג

 ןעמוקעגנָא ריא ןענעז גנעגרעביא עשיטַאמָארכ עטסטריצילּפמָאק יד ןוא ןלַאװרעטניא

 יז טגעלפ .ָאנַאיּפ רעד טימ ןפלָאהעג טשינ ךיז טָאה יז ןעוו ,טלָאמעד וליפַא טכייל

 ןופ ןפרַאווּוצרעביא ךיז ןביולרעד ריא לָאז רע זַא ,רעטָאפ םייב ןטעב קידנעטש

 ןייז טעוו םירמ זַא ,ןסָאלשַאב טסעפ טַאהעג רעבָא טָאה רע .גנַאזעג ףיוא ָאנַאיּפ

 .ןירעגניז ןייק טשינ ןוא ןיזָאוטריװדָאנַאיּפ ַא

 םעד רַאפ זיא סע ןעוו ,עטסטנעָאנ יד רַאפ ןוא ןיילַא ךיז רַאפ ןעגנוזעג טפָא יז טָאה

 ןופ ןטרעצנָאק עצנַאג ןבעגעג יז טָאה ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא .גנומיטש ןעוועג

 לייוו ,טַאהעג טלָאמעד רימ ןבָאה האנה סיורג .קיזומ רעשידיי ןוא רענײמעגלַא

 ןופ לקניוו ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לגרָא םוצ טצעזעגוצ ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 סטרעבוש ןופ יז טָאה ןבױהעגנָא .ןרינָאּפמָאקַא ןעמונעג ריא טָאה ןוא ןָאלַאס ןסיורג

 יז טָאה רעטעּפש ןוא סעירַא וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא יז ,רעדיל עלַאטנעמיטנעס

 טָאה יז .טנעָאנ ןעוועג ריא ןענעז ןלַאװק עלַא .ןויטַאטישטער עשינזח ןעגנוזעג

 ךיז ןעק יז סָאװ ,ךעלקילג שממ ןעוועג ןוא םינוילעה תומלוע יד ןיא טבעוושעג

 עלַא ךיוא ןבָאה רימ ,עביל ןוא היטנ ַא טַאהעג טָאה יז סָאװ וצ ,םעד טימ ןזייװַאב

 רענעבילקעגוצ-טוג ןוא רעסיורג ַאזַא ריא וצ ךיז טמענ סע ןענַאװ ןופ טניוטשעג

 יז ןעװ טנװָא םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק לע ךיא ןוא .רַאוטרעּפער-גנַאזעג

 ןייטשניבור ןָאטנַא ןופ ?טכַאנ יד , טריפעגסיוא ךיז ןעגניזעצ ַאזַא תעשב לָאמ ַא טָאה

 רעייז ןַאד סָאד ןוא (1912--1842) ענעססַאמ לושז ןופ עיגעלע יד .(1894---1829)

 :ןעגניז קידנעטש טגעלפ ַארוּפעק ןַאי רָאנעט רעשילוּפ רעד סָאװ ,לדיל ערעלוּפָאּפ
 ,?ייא ,ייא ,ייא

 ןפיוא ןייג וצ טליצ ַאיסירַאמ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זייווכעלסיב זיא ןטַאטשנזיײיא רַאפ

 ןכיירגרעד ןפלעה ןביוהעגנָא טלָאמעד ריא טָאה רע .גנַאזעג-ערעּפָא ןטסנרע ןופ געוו

 סָאװ -- ןילַא רע .עמיטש ריא ןפיילש וצ ןסָאלשַאב רע טָאה לכ םדוק .םיורט ריא
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 -- טיבעג םעד ףיוא שינעטנעק ןייז ןופ ןסינעג וצ ןעוועג הכוז ןבָאה עקינייװ רָאנ

 זיא ןיימ ןייז .גרָאז רעכעלרעטָאפ רעצנַאג רעד טימ ןבעגעגרעביא םעד ךיז טָאה

 סָאד ןָאטעג רע טָאה לייוורעד רעבָא ,עילַאטיא ןייק ןקיש וצ יז רעטעּפש ןעוועג

 ןשירעלטסניק ןופ תורצוא יד טימ טנעקַאב ריא רע טָאה רעטייוו .עקידתודוסי

 זיא יז .ןַאמוש ןוא ןָאסלעדנעמ ,טרעבוש ןופ רעדיל יד טשרעהַאב טָאה יז ןוא דיל

 רעשילַאקָאװ-שילַאקיזמ ,רעשיטנַאמָאר רעד ןופ לרעּפ יד ןיא ןַארוקָא ןרָאװעג

 טרעהעגפיוא טשינ ךיוא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רעבָא טָאה יז ,רוטַארעטיל

 רעקילדנעצ טנעקעג טָאה יז .דילסקלָאפ ןשידיי ןרַאפ סערעטניא ןזיײװּוצסױרַא

 ןעגנוזעג תובהלתה טימ ךיוא ןוא ןעגנולמַאז סיקסוװַאשרַאװ ןוא סעסינּפיק ןופ רעדיל

 טַאלבנעזָאר עלעסָאי ןופ ?הארו םימשמ טבה; רעדָא ,ןיטרַאוװק לװַאז ןופ ?לארשי רוצ,

(1880---1933), 
 רעד ןופ רעפסָאמטַא עקיטסייג יד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה טַאטשנזיײא ַאיסירַאמ

 ןַא ןעוועג זיא סָאד .ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןסקַאװעג זיא יז רעכלעוו ןיא םייה

 ,רוטַארעטיל ןופ ןעמעלבָארּפ .רוטלוק רעשידיי ןוא רעשִיעּפָאריײא ןופ רעפסָאמטַא

 רעכעלגעטיגָאט ןופ ןעלקיטרַא ןעוועג ריא ייב ןענעז קיזומ ןוא רעטַאעט ,טסנוק

 טליפעגסיוא טָאה קלָאפ ןשידיי ןופ סנַאסענער רעלַאנָאיצַאנ-רוטלוק רעד ןוא זייּפש

 ןגנוי ןשידיי םעד ןופ ליּפשיײיב רעטסנעש רעד יװ ןעניד ןעק יז .ןזעוו ןצנַאג ריא

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ הפוקת רעד ןיא ןלױּפ ןיא ןסקַאװעגסיוא זיא סָאװ ,רוד
 ּצ

 ,ןליוּפ ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןעוועג טַאטשנזייא ַאיסירַאמ זיא ַאזַא

 טָאה יז יװ ,םעד ךָאנ םישדח עכעלטע ןעוועג זיא סע .1929 רעבמעטּפעס ןיא

 -- רענעלּפ עסיורג טימ לופ ןעוועג ךָאנ זיא יז ןוא םָאלּפיד-ערוטַאמ ריא ןעמוקַאב

 ןעמַאזוצ ןוא ,עשרַאװ עשידיי סָאד טכַאמעג בורח סעבמָאב עשטייד יד ןבָאה ןיוש ןוא

 טליהעגנייא זיא טלַאטשעג עקידנצנַאט-קידנעגניז ריא .ןבעל ריא ךיוא --- םעד טימ

 עקידנעמוקנָא יד טליפעגרָאפ טָאה יז .לפייווצ ןוא רעיורט ןפיט ַא ןיא ןרָאװעג

 יד ייב ןסעזעג רימ ןענעז ,1940 רעבמעצעד ןיא ,טנװָא ןַא םענייא .עידעגַארט

 ןיא ךיז ןזָאל טשינ רעדָא ,ָאי :טריטוקסיד ןוא םייה רעד ןיא סטַאטשנזיײא

 ?ןיײרַא געוו
 רעד וצ ןזָאל ךיז ןוא ץלַא ןזָאלרעביא : טריטקיד ריא טָאה לכׂש רעגנוי סַאיסירַאמ

 ךָאנ ןוא טנעמַארעּפמעט ריא .ןדיי רעטנזיוט ןוטעג ןבָאה סָאד יו ױזַא ,ץענערג

 ריא ךיוא .טגָאזעגרעטנוא סָאד ריא ןבָאה עיציוטניא ריא -- ךעלגעמ -- רעמ

 רעד זַא ,סיוא טזייוו .ןענַאטשעגוצ ריא וצ ןוא ןבעגכָאנ ןביוהעגנָא ריא טָאה רעטָאפ

 עגנוי יד ןיא יװ ,ןוא ,טכַאװעגפיוא םיא ןיא טָאה ןרעדנַאװ וצ שוח רעקילָאמַא

 ןופ סעּפעטס יד ןטסָאמעגסיױא עילעּפַאק-רעטַאעט ַא טימ טָאה רע ןעוו -- ןרָאי

 ןגָארט םיא ןלעוװ ןגיוא יד ןיהּוװ ןייג טלָאװעג טציא ךיוא רע טָאה -- ענִיַארקוא

 ןעמונעג ךיוא טָאה סע רעבָא !ןייז טשינ ךָאד ןעק רעגרע .לזמ ןריבָארּפ ןוא

 יורפ ענעבעגעגרעביא יד ,להוא תבשוי עטסנרע קידנעטש יד ,רעטומ יד גנולעטש

 ,עמַאמ עשידיי ןוא
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 ,עלעקניוו םענעגייא ןיא שטָאכ רימ ןציז ָאד -- טהנעטעג יז טָאה -- ?ןכתיה
 רימ ןוא רערעדנַאװ עזָאלכַאד ןיוש רימ ןענעז ,בוטש רעד ןופ סױרַא רָאנ רימ ןעייג
 ןייג וצ קִיַעפ ןעד רימ ןענעז יצ .ןפָאלשוצרעביא טכַאנ יד ּוװ טשינ ןיוש ןבָאה

 סױרַא ? םייה עיינ ַא ןכוז ןוא ןגעוו עדמערפ רעביא ןּפעלש וצ ךיז ,ןצענערג רעביא
 !םוקמוא סָאװ עקיבלעז סָאד זיא םייה רעד ןופ

 סָאד .טעמתחעג ןעוועג זיא החּפשמ רעד ןופ לרוג רעד .עמַאמ יד טָאה טנקסּפעג

 ,ןפורעג ריא ןבָאה ןרעטלע יד יװ ,ַאיסוינַאמ לרעטכעט עטלטרעצעגסיוא טציא זיב

 ןעגנערבניירַא ןטַאט םעד ןפלעהטימ ןוא ןגרָאזטימ טזומעג ןָא טנעמָאמ םעד ןופ טָאה

 ןירעגניז עלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג זיא יז .ןײרַא בוטש ןיא טיורב לקיטש סָאד

 ןופ דלַאב טָאה יז .עשרַאװ עשידיי סָאד ןעמונעגנייא ךיילג טָאה ןעמָאנ ריא ןוא

 ןשיגַארט ןכרוד טלָאװ יז יו ,תוחילש ַא ףורַאב ריא ןיא ןעזעג ןָא טנעמָאמ ןטשרע

 לגנַארעג ןכעלרעדיוש םעד ןעניײװַאב וצ ןוא ןעגניזַאב וצ ןרָאװעג טמיטשַאב לרוג

 ךיוא .ןבעל טונימ ַא ךָאנ רַאפ טלעוו רעד ןיא הליהק רעשידיי רעטסערג רעד ןופ

 וצ סיז רָאנ טליצ סָאװ ,תוחילש ַא ןעזעג ןעגניז ריא ןיא ןבָאה ןסַאמ עשידיי יד

 -ןיד ַא ןבעגעגּפָא ךיז טָאה יז .ןבעל רעייז ןופ געט עטצעל יד רעדירב עריא ןכַאמ

 ןײרַא יז טגנערב ןעגניז ריא טימ זַא ,טסּוװעג טָאה יז ןוא ,בצמ םעד ןופ ןובשחו

 יד ןופ רעצרעה ענעכָארבעצ ,עטקיטייוװרַאפ יד ןיא גנונעפָאה ןוא טייקנביוהרעד

 ןיוש זיא יז ןעוו ,טירטסױרַא ריא רעדעי ןרָאװעג זיא שיָארעה ןוא ,ָאטעג ןיא ןדיי

 וצ טּפשמרַאפ ןענעז ,ריא טימ ןעמַאזצ ,רערעהוצ עריא עלַא זַא ,רעכיז ןעוועג
 ,םוקמוא ןקידתירזכַא ןקידרעטעּפש רעדָא ,ןקידרעירפ

 צ

 תודימ ענעברָאװרעד ןוא גנויצרעד רעכעלשטנעמ-שידיי ריא טימ טַאטשנזיײא םירמ

 וצ ךיז רדסכ ןליוו ןקידתדמתה ןוא ןטייקיעפ ענעריובעגנייא עריא טימ ,תובוט

 ריא טימ ,טייקשירעפעש רעשימַאניד ןוא ןבעל ןטנַאסערעטניא ריא טימ ,ןענרעל

 יד טימ ןעמַאוצ רוטלוק רעשיעּפָארײא רעד ןופ ןטרעװ עטסנעש יד ןּפַאזניײא

 ןופ גנולגיּפשּפָא יד ןעוועג זיא -- טיײהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא ןופ תורצוא עקיטסייג

 ןופ הפוקת רענעדלָאג רעד ןיא ןלױוּפ ןיא ןסקַאװעג זיא סָאװ ,רוד ןשידיי ןגנוי

 יו ןרעוו טנכעררַאפ ןעק יז .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ סָאװ ,םוטנדיי ןשילױוּפ

 טקַאהעגּפָא זיא סָאװ ,ןלױּפ ןיא רוד ןשידיי ןגנוי ןקידנעייגפיוא ןופ לָאבמיס רעד

 ,טבעלעג ץרוק טָאה סָאװ ,רוד ַא ,ןסקַאװ ןוא ןעילב ןייז ןופ ןטימ ןיא ןרָאװעג

 ,טבעלעגרעביא ךס ַא רעייז רעבָא
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 עיפַארגָאיל ביב

 -תודע -- .עשרַאו ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיא ןוא ןברח :טַאטשיינ ךלמ

 לארשי-ץרא ןיא םידבועה תורדתסה ןופ הלוגה תדעו .גסיורַא ; תונורכז ןוא רעטעלב

 ,(342 ן341 ;312 :ז"ז) 1948 ,ביבא-לת ,עקירעמַא ןיא דנַאברַאפ-רעטעברַא .צַאנ .דיי ןוא

 "יוּפ ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ .גסױורַא ..ןעװעג סע זיא ױזַא :ווָאקרוט סַאנַאי

 ,(452 ,297 ,243 ,242 ,226 ,224 ,223 ,205 ,201 :ז"ן) 1948 ,עגיטנעגרַא ןיא ןדיי עשיל

 -רַאפ .טנעצ .גסױרַא -- (רעדנעב ייווצ) ןרעטש ענעשַאלרַאפ :ווָאק רוט סַאנַאי

 .1 דנַאב (72-68 ז"ז) 1952 ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאב

 רעטנוא ןבעגעגסױרַא -- רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל :גייווצרעבליז ןמלז

 -עקיסקעמ ,דנַאב רעטפניפ ,עקירעמַא ןיא עינוי-ןרָאיטקַא עשידיי רעד ןופ החגשה רעד
 .(3919--3916 זיז) "עבשילא,, גַאלרַאפ ,1967 יטיס

 תרבח תאצוה ,השרו ןושאר ךרכ .םיובנירג קחצי ךרוע ,תויולג לש הידּפולקיצנא
 .(630 'ז) 1953 ביבא-לת--םילשורי ,תויולג לש הידפולקיצנא

 1עז1סמ22 תז. םסענט102: 21658 ט)0216 0210... 06ם8/ז. 14:0תג8)18 1115601ס07282

 ןציקש 0.4 .2.2. 1/8182802--1,062--18860ש 1947 (15 יז)

 "ייא ןיא רעטאעט רעשידי :ןָאסנערע ּפ .מ ,ווָאקרוט .י ,רעגנַאמ .א
 .(463 ,459 זייז) 1968 קרָאי-וינ ,עּפַאר

 רעשירָאטסיה רעשידיי ,ַאטענ רעוװװעשרַאװ ןופ ןציטַאנ :םולבלעגניר לאונמע

 ,(315 'ז) 1952 עשרַאװ ,"ךוב-שידיי , גַאלרַאפ ,טוטיטסניא

 רעשירָאטסיה רעשידיי ,ייווצ דנַאב ,ַאטעג ןופ םיםתכ :םולבלעגניר לאונמע

 ,(206 ,74 ז"ז) 1963 עשרַאװ ,"ךוב-שידיי , גַאלרַאפ ,טוטיטסניא |



 ןַאמלעגייב דוד
(1887.--=1944) 

 ךעששידיי רעד ןופ תוׂשעמ ענייז ןיא

 רעלדַא סוילוי טלייצרעד טלעוו-רעטַאעט

 -סיוא זיא רע; זַא ,ןַאמלעגייב דוד ןגעוו

 ןוא רעלדיפ רעלופטכַארּפ ַא ןסקַאװעג

 -- ,ןיימ ךיא .רעקיזומ רעטוג ַא רעייז

 ָאטשיג זיא'ס זַא -- טרָאד רע טביירש

 רעכלעוו ,עקירעמַא ןיא רעשזדָאל ןייק

 ,ןַאמלעגײב דוד טנעקעג ןבָאה טשינ לָאז

 -ָאװ ,ןדיי רעװעשרַאװ ןשיװצ ךיוא ױזַא

 ךס ַא רעייז ןבירשעגנָא טָאה דוד םער

 ןוא רעדיל ,סעטערעּפָא עשילַאקיזומ

 ןבָאה טייק ןוא דניק סָאװ ,רעדילסקלָאפ

 ."ןעגנוזעג ייז

 ןייק ןעוועג טשינ זיא ןַאמלעגייב ןועמש; :ןבירשעג רע טָאה רעטָאפ ןייז ןגעוו ןוא
 ענייז טָאה רע .רעדניק ןיינ ןופ עילימַאפ ַא ןזייּפש וצ רע טָאה טַאהעג ןוא דיגנ
 ןענרעל ןלָאז ייז זַא ,טכַאמעג ךעלגעמ טָאה רע : גנויצרעד עטוג ַא ןבעגעג רעדניק
 ןרָאװעג רעדניק עלַא ןענעז .טלָאװעג ןבָאה ייז ליפיוו ןוא טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ
 רעטכָאט עקיצנייא ןייז ןוא ןטנעמורטסניא ענעדישרַאפ ףיוא טליּפשעג ,רעקיזומ
 ."ןיטסינַאיּפ עלופטכַארּפ ַא ןסקַאװעגסיױא זיא עזָאר
 טניּפשעג תורוד-ירודמ טָאה סָאװ ,החּפשמ ַא ןופ טמַאטשעג טָאה ןַאמלעגייב דוד
 זיא סָאד ןוא רעטָאפ ןייז טסיירגעג ךיז טָאה םעד טימ .ןוגינ ןשידיי ןופ םעדָאפ םעד
 ,גנַאלק ןשידיי םעד ןגָארטעג טפַאשביל טימ רע טָאה ,ץלָאטש ןייז ןעוועג ךיוא
 ןיזטסּוװַאב ןלופ ןטימ ןוא סעידָאלעמ ענייז ןעגנוזעגסיוא טייקנביוהרעד טימ
 -עגנייא ,עטלַא טימ ןטכָאלפעגכרוד ןעוועג ןענעז עיינ יד ןוא .ןעגנַאזעג עיינ ןפַאשעג
 סעמַאמ רעד טימ ןעמַאזוצ עטגייזעגנייא ןוא בוטש סנטַאט ןיא ןוא סנדייז ןיא עטּפַאז
 | | ,ךלימ
 עיגעליוװירּפ : טרעקרַאֿפ ,לוע ןייק ןעוועג טשינ לָאמ ןייק םיא רַאפ זיא טעברַא ןייז

 ןייז ןופ טַאהעג האנה קידנעטש רע טָאה .ןעזעג ריא ןיא רע טָאה תוחילש ןוא

 טָאה ןטייצ עטסרעווש יד ןיא וליפַא .דיירפסנבעל ןגיוצעג ריא ןופ ןוא עיסעּפָארּפ

 טָאה רע זַא ,טסּווװעג טָאה רע .תונעט ןייק טַאהעג טשינ ןוא טגָאלקעג טשינ ךיז רע

 רעקיזָאד רעד זַא ןוא רעקיזומ-רעטַאעט ןשידיי ַא ןופ געוו םעד ןבילקעגסיוא ךיז

 גנויצַאב-לוטיב ,טרָא וצ טרָא ןופ ןעגנורעדנַאװ עקיבא : רעקידנרָאד ַא זיא געוו

 -עלַאב-רעטַאעט יד טימ ףמַאק רעקידרדסכ ןוא ינּפ רעכעלטפַאשלעזעג רעד דצמ

 ,טרפב רָאטקעס-קיזומ ןוא ללכב רעטַאעט ןופ ָאווינ םעד ןרעכעה רַאפ םיטַאב
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 ןטָארטעג געוו ןקיזָאד ןטימ ןוא ןבילקעגסיוא ךיז רע טָאה געװ ןקיזָאד םעד

 טיבעג ןפיוא ןרענָאיּפ יד וצ ,םעד בילוצ ,רע טרעהעג .ןבעל ץנַאג ןייז קידתונשקע

 עריא ןופ רענייא יו ,טנכעררַאפ טרעוו רע ןוא קיזומ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןופ טייצ רעד ןיא ןלוּפ ןיא ןלייז

 ןבעל ןוא םייה ןייז

 ןסקַאװעג ןוא טנגעג רעמָאדַאר ,ץעיוװָארטסָא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמלעגייב דוד

 רעטנַאקַאב רעד ,רענייז עטַאט רעד .קיזומ-הלוכ ןעוועג זיא סָאװ ,בוטש ַא ןיא רע זיא

 רעדירב יד ןוא ,טענרַאלק ןייז ןופ טדיישעג טשינ ךיז טָאה ,רעקיזומ טָאטש ןיא

 טשינ ןבָאה ,ןטנעמורטסניא עכעלטע ףיוא טליּפשעג טָאה ייז ןופ רעדעי סָאװ ,ענייז

 ןליּפש טרעהעג קידנעטש ָאד ןעמ טָאה .םילכ ערעייז ףיוא ןביא וצ טרעהעגפיוא

 -- ערעייז םיבורק יד ךיוא ? טשינ סָאװ ןוא ,טיײּפמָארט ,סַאבַארטנָאק ,ַאלָאיװ ,לדיפ

 ערעייז ןענופעג ָאד ןבָאה ,סנַאמליּפש יד -- טָאטש ןיא החּפשמ-רעקיזומ עטייווצ יד

 ןעמַאזוצ ידכב ,סנַאמלעגייב יד ייב ןעמוקפיונוצ טּפָא ךיז ןגעלפ ייז ןוא םייה עטייווצ

 .ןגינעגרַאפ םענעגייא ןרַאפ ןטרעצנָאק ןריזיװָארּפמיא וצ

 ןַאמלעגייב רעדירב ףניפ יד

 ןופ רעטעברַאטימ רעקירעיגנַאל ,רעלדיפ ,המלש ; טנעגיריד ןוא רעלדיפ ,דוד : סטכעד ןופ

 ,ןנח ; טסינָאפָאסקַאס ןוא רעלדיפ ,םייח ; רָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא טסינַאיּפ ,םהרבא ;"טררַא,

 .טסינָאעדרָאקַא ןוא טסינָאפַאסקַאס
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 "םינגנמל דעו תיב; ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןַאמלעגייב ןועמש ןופ זיוה סָאד זיא
 -דנײרפטסַאג ןוא טייקכעלמייה ריא טימ טנגעג רעצנַאג רעד ןיא טמשעג טָאה ןוא
 ןבָאה סָאװ ,קיזומ רעשידיי ןוא רעשיסַאלק ןופ ןטרעצנָאק עשינַאטנָאּפס יד ,טייקכעל
 ןגיוצעג ןבָאה ,רעטצנעפ ענעפָא יד ןופ ןטכַאנרַאפ עקידרעמוז ןיא ןגָארטעג ךיז
 רעפסָאמטַא רעקיזָאד רעד ןיא ןענעז לָאמ ןייא טשינ ןוא ,ןסַאג עלַא ןופ רערעהוצ
 רעטעּפש ןענעז ןוא לגילפ ןעמוקַאב לענש ןבָאה סָאװ ,רעדיל ןרָאװעג ןפַאשעג
 .רעדילסקלָאפ עמינָאנַא יו ןרָאװעג טנכעררַאפ
 ביל רעקינייו טשינ רעבָא טָאה רע .לדיפ רעד ןגיוצעג טָאה דוד םעניילק םעד
 זַא ,ןלייצרעד ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא עקַאט רע טגעלפ .טענרַאלק םעד טַאהעג
 ןיא ןעגנולקעג קידנעטש םיא ןבָאה טענרַאלק סנטַאט ןייז ןופ ןעגנַאלק-רעביוצ יד
 רעשידיי רעטייווצ רעד ןעוועג ןרָאי רעטרעדנוה ןופ סָאד ךָאד זיא .ןרעיוא ענייז
 ױזַא טנעקעג דיי ַא סָאד טָאה טגעמורטסניא ןכלעוו טימ לייוו !טנעמורטסניא
 ?טענרַאלק ןוא לדיפ טימ יװ ,ץכערק ןייז ןצכערקסיוא ןוא רעיורט ןייז ןענייווסיוא
 --- לדיפ ןפיוא ןוז רעד ןוא טענרַאלק ןפיוא עטַאט רעד -- ןעמַאזוצ עדייב ןבָאה
 סעידָאלעמ עשיגעלע יד קידנליּפש ץרַאה רעטיב רעייז ןסָאגעגסיױא לָאמ ןייא טשינ
 ,ןָאסלעדנעמ ןופ "רעטרעוו ןָא רעדיל, עלופגנומיטש יד ןוא ווָאנינַאשטערג ןופ
 ,לבמַאסנַא-רעטסעקרָא ןַא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא דוד ןיוש זיא רָאי טכַא וצ
 דלַאב רע זיא ,שזדָאל ןייק ןעניווו ןרָאפעגרעביא זיא עילימַאפ עצנַאג יד ןעוו ןוא

 ַא ןבילבעג זיא רע ןכלעוו ןופ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעטסעקרָא ןיא ןטערטעגניירַא
 -רעביא ןוא טייקיסיילפ ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .דילגטימ רעליבַאטס
 יד תעשב טנעגיריד םעד ןטערטרַאפ רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא טייקנבעג

 | .ןעגנולעטשרָאפ

 ןשידיי סגרעבדנַאז רעשזדָאל ןופ טנעגיריד ןרָאװעג ןַאמלעגייב דוד זיא 1912 ןיא

 יד ןופ רענייא יוװ ןלוּפ ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא רעטַאעט
 ,ןטנעגיריד-רעטַאעט עטסעב

 .ןליוּפ ןיא טעטש עטסערג יד ןיא טעברַאעג רע טָאה ערעירַאק ןייז ןופ ךשמ ןיא

 רעטַאעט-לעּפמיג ןיא רעטעּפש ,עשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא טייצ עגנַאל ַא

 -םורד ןיא טרילָארטסַאג רע טָאה סרעטַאעט עקידנרעדנַאװ טימ .גרעבמעל ןיא
 .רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירּפַא ,עקירעמַא

 ןליוּפ ןיא ןטנַאקַאב ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 רעיובטימ עטסטנעָאנ יד ןופ ןעוועג רע זיא 1927 ןיא ןוא *לעזַאזַא; רעטַאעט-יוװער

 ךס ַא וצ קיזומ ןבירשעג טָאה רע .שזדָאל ןיא רעטַאעט-"טררַא; ןטנַאקַאב ןופ

 טָאה ןָאזרעדָארב השמ ןוא סרעטַאעט-טסנוקניילק עדייב עקיזָאד יד ןופ ןעמַארגָארּפ

 רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא תוחוכ עטסקיגָאװ יד ןופ םענייא רַאפ ןטלַאהעג םיא
 ,קיזומ-רעטַאעט

 ַא טימ טעברַאעגטימ רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ןעגנולעטשרָאפ ןריזינַאגרָא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ עכלעוו ,עּפורג-טסנוקניילק

 ןיא זיוה-רוטלוק סָאד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןעוו ןוא ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא
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 שזדָאל ןיא רעטַאעט סגרעבדנַאז ןופ רעטסעקרַא

 ןופ רעגָאװש .וועג ,רעלדיפ ,ריאמ רעכַאמזייּפש ; רעלדיפ ,דוד לעבוטש : סטכער ןופ ןציזיס
 ,רעליּפש-ַאלָאיװ ,רעשטליה ; רעטסעקרָא ןופ רָאשזיריד ,דוד ןַאמלעגייב ; סנַאמלעגייב יד
 .טסיטעּפמָארט ,קחצי טסידָאלעמ ; טסירק
 עטייוצ ,שרעה שטיװָאקלָאװ ; טסיטענרַאלק ,עילָאוו ןיועל : סטכער ןופ ,הרוש עטײװצ

 יקסמעדָאּפ ;רעקיױּפ ,עטנ רענטוק ; ןדוד ןופ ןיזוק ,טסיסַאבַארטנָאק ,קחצי ןַאמלעגייב ; לדיפ
 ,עינָאמרַאהליפ-לארשי ןיא רעטעּפש ,טסינַאזוּפ ,לאכימ
 ;עינָאמרַאהליפ-לארשי ןיא רעטעּפש ,טסיטעלפ ,שרעה-לאומש יקסרַאטוק : םטכער ןופ ןביוא

 .ףַארגָאערָאכ ,ךרב שטיװַאקוװעל ; טסינָאזוּפ ,עיניּפ עבלַאס

 ןענעז סָאװ ,סרעלטסניק ןוא סרעביירש עּפורג רעד וצ טרעהעג רע טָאה ,ָאטעג

 ןעוועג ןענעז עטסוװיטקַא יד ןשיװצ .עיצוטיטסניא רעד ןופ םייחה חור רעד ןעוועג

 יד ,רעדיר רָאדָאעט טסינַאיּפ ןוא טנעגיריד רעד ,לעגיּפש והיעשי רעטכיד רעד

 רערעל רעד ,טַאטשטָאר ַאװַאלסינָארב ןירעלטסניק-לדיפ יד ,טנַאמַאיד ַאלַא ןירעגניז

 .ש רעביירש-ןטסקעט רעד ןוא שטיװָאמיכַאָאא .י רעטכיד רעד ,ןַאמלָאװ .א

 ,יקסווָאנַאי

 סָאד ןעמענוצפיוא טימַאב ךיז טָאה ,טסימיטּפָא ןַא רוטַאנ ןייז ןופ ,ןַאמלעגיײב דוד

 טזָאלעג טינ ךיז רע טָאה .גנוניישרעד עקידנעייגכרוד ַא יו ָאטעג ןיא ןבעל

 ןעוועג רדסכ ךָאנ זיא רע .רָאמוה ןטוג ןטלַאהעגנָא ןוא ןליפעג-שואי ןופ ןשרעהַאב

 ןטסקעט ןבירשעג ךיוא ןיילַא --- ןטייצ עטוג יד ןיא לָאמַא יו -- ןוא שירעפעש
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 רעדיל ךוב ןייז ןיא יקסניגרעשטַאק עקרעמש טביירש םעד ןגעוו .רעדיל ענייז וצ

 :ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ

 -ייב דוד ,םינוגינ עשידיי רעטרעדנוה ןופ רעפעש ,רָאטיזָאּפמָאק רעטנַאקַאב רעד;

 -רעביא טשינ טייקיטעט עשירעפעש ןייז ָאטעג רעשזדָאל ןיא ךיוא טָאה ,ןַאמלעג

 ןייק קידנבָאה טינ ןוא םינוגינ עיינ רעקילדנעצ ןפַאשעג רע טָאה ָאד ךיוא .ןסירעג

 ."ךבירשעג סע ןיילַא ,ןטסקעט עקירעהעג
 טײקנַארק .רעכעלגערטרעדמוא ןַא ןרָאװעג לענש רעבָא זיא ָאטעג ןיא בצמ רעד

 ןגילפ יוװ ןלַאפעג ןענעז ןשטנעמ .טירט-ןזיר טימ טזײרּפשעג ןבָאה טיוט ןוא

 םיא ןופ זיא סע ןוא לרוג ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא לעגיּפש והיעשי רעטכיד רעד

 : רעדיל ייווצ ענייז ןענַאטשטנַא ןענעז סע .ַאוע לרעטכָאט ןייז ןרָאװעג ןסירעגקעוװַא

 עדייב וצ ."ןעלדנַאמ ןייק טשינ ,סעקנישזָאר ןייק טשינ; ןוא "ךעלעגייא יד וצ ךַאמ;

 לענש ןענעז רעדיל עדייב ןוא ,סעידָאלעמ טרינָאּפמָאק ןַאמלעגייב דוד טָאה רעדיל

 -רעשטַאק עקרעמש טביירש -- טשרע וצ/; .שזדָאל-ָאטעג ןיא ןרָאװעג טיירּפשרַאפ

 טנַאמַאיד ַאלַא ןירעגניז רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגסיוא רעדיל יד ןענעז --- יקסניג

 .ָאטעג רעשזדָאל ןיא "זיוה-רוטלוק, .ג.א ןופ גנונעפע רעד ףיוא ,(טעװעטַארעג ךיז)

 ןלעפעג טשינ רעדיל יד רעבָא ןענעז יקסווָאקמור .ח (רעטסטלענדיי) "רעסייק; םעד

 קילגמוא ןשידיי ןגעוו טדערעג ןפָא ױזַא ןבָאה רעדיל יד סָאװ םעד בילוצ) ןרָאװעג

 קידנעָארד ,ןריפוצסיוא רעטייוו רעדיל יד טרעוורַאפ טָאה רע ןוא ,(רָארעט ןשטייד ןוא

 ."ןעגנוזעג ךָאד רעדיל יד רעבָא ןבָאה ןדיי יד .סעיסערּפער טימ רעטכיד םעד

 ןַאמלעגיײב זיא ,ָאטעג רעשזדָאל ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב ,1944 טסוגיוא ןיא

 -רעד ןרעטש ענעשָאלרַאפ ךוב ןייז ןיא .םישטנעיװשָא ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא

 עּפורג רעטצעל רעד וצ טרעהעג טָאה ןַאמלעגיײב דוד, :ווָאקרוט סַאנָאי טלייצ

 רעגַאל-ןטיוט ןיא ןרָאװעג טריפעגסורַא ָאטעג ןופ ןענעז סָאװ ,ןדיי רעשזדָאל

 עשילַאקיזומ ענייז עלַא ןוא לדיפ ןייז ןעמונעגטימ ךיז טימ טָאה רע .םישטנעיװשַא

 ,"ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא טכַארבעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןעגנופַאש

 קרָאייוינ ןיא רימ טָאה םייח רעדורב רענעבילבעג ןבעל םייב ןייז סָאװ טָא ןוא

 ןיא עיצקעלעס רעד תעשב? : רעדורב ןייז ןופ געט עטצעל יד ןגעוו ןבעגעגרעביא

 טמיטשַאב ןענעז סָאװ ,יד וצ טלייטעגוצ ןרָאװעג רעדורב ןיימ זיא םישטנעיװשַא

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא עיצקנופ עקיזָאד יד .ןרעו וצ טנערברַאפ ןעוועג

 ןשטנעמ ןעוועג ןענעז ייז ןופ לייט רעטסערג רעד סָאװ ,ןעגנוי-ָאדנַאמָאקרעדנָאז;

 טשינ סָאד טָאה שזדָאל ןיא דיי רעכלעוו רעבָא .טלעוורעטנוא רעשזדָאל רעד ןופ

 ? דוד רעדורב ןיימ טַאהעג ביל ןוא טנעקעג

 טָאה ."דיסח השמ; ןעמָאנוצ ןטימ שטנעמ-טלעוורעטנוא ַאזַא טנעקרעד ןדוד טָאה

 טלעטשעגרעביא ןוא עטּפשמרַאפ-טיוט םוצ עיטרַאּפ רעד ןופ טעבנגעגסיורַא םיא רע

 ןרעדנַא ןַא ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא רע זיא םורַא ױזַא .רעטעברַא עּפורג רעד וצ

 םענייא ןיא ןוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא טרָאד .ץיוושיוא ןופ טייוו טשינ ,רעגַאל

 ,ןברָאטשעג ןוא טעברַא רעד ייב ןלַאפעג רע זיא גָאט ַא

 ."המחלמ רעד ןופ ףוס ןרַאפ םישדח עכעלטע ,1945 רַאורבעפ ןיא ןעוועג זיא סָאד
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 תקוו"סגנופַאש ןייז

 ַא ןעניפעג ןענעק לָאז רע זַא ,ענעבעגעג עלַא טגָאמרַאפ טָאה ןַאמלעגייב דוד

 סָאד ןוא רענַאשז ןייז ןעוועג זיא סָאד .עטערעּפָא רעשיליוּפ רעד ןיא טרָא ןקידובכב

 טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע .ןָאטעג טשינ סָאד רע טָאה ךָאד .טקָאלעג םיא טָאה

 ןכלעוו טימ ןוא סעדייז ענייז ןופ טנשריעג טָאה רע ןכלעוו ,ןוגינ ןשידיי ןטימ ןדייש

 עטלַא יד רע טָאה .המשנ ןייז ןופ ןליפעג עטסניד יד טּפינקרַאפ ןעוועג ןענעז סע

 רע טָאה עטלַא יד ;ןןפַאשעג ןיילַא --- עיינ ןוא ,טרענעשרַאפ ןוא ןפילשעג םינוגינ

 רע טָאה עיינ יד ןוא ,שובל ןשירעלטסניק םעיינ ַא ןיא ןָאטעגנָא ןוא טעברַאַאב

 ןייז טריזירעטקַארַאכ טָאה ךירטש רעד טָא ןוא .טייצ ןייז ןופ טסייג ןיא ןפַאשעג

 ,ףוס ןויב בייהנָא ריא ןופ טייקיטעט עשילַאקיזומ

 וצ ןעגנופַאש ןוא ןעגנורישזנַארַא ןעוועג ןענעז סעיציזָאּפמָאק ענייז עטשרע יד

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא שזדָאל ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןענעז סָאװ ,סעטערעּפָא

 שוילוי ןופ עטריפעגסיוא סעטערעּפָא ןעוועג ןענעז סָאד .המחלמ-טלצעוו רעטשרע

 -רעטַאעט ןרעסעב ןופ ןצרַאה םוצ ןעוועג ייז ןענעז קידנעטש טשינ סָאװ ,רעלדַא

 ערעדנַא ןוא ?ַאטרעב ענייש יד, ,"לדנענג עמומ יד, ,"לדיימ-ןטיוקס סָאד; .רעיושוצ

 סָאד ,ןטרעוװ-רוטלוק ןייק ןגָארטעג טשינ ךיז טימ רעכיז ןבָאה סעסעיּפ עכעלנע

 ,ָאוינ ןשירעלטסניק ַא ףיוא ןעוועג ָאי ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא זיא סָאװ ,עקיצנייא

 םעד ןכָארטשעגרעטנוא קיטירק-רעטַאעט יד טפָא טָאה .קיזומ יד ןעוועג זיא

 ןוא ןעלקַאטקעּפס יד ןופ גלָאפרעד םעד רַאפ קיזומ רעד ןופ רעייטשוצ ןוויטיזָאּפ

 .ןײרַא רעטַאעט ןיא ןסַאמ עסיורג ןגיוצעג טָאה סָאד

 טָאה רע ןעוו ,ןַאמלעגייב דוד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה עבַאגפיוא עטסנרע ןַא רעייז

 -סוליא-קיזומ ןפַאש וצ ןַאמרעה דוד רעסישזער ןופ גָאלשרָאפ םוצ ןעוועג םיכסמ

 קחצי טביירש גנוריפפיוא רעקיזָאד רעד ןגעוו ."קובידע סיקסנַא וצ סעיצַארט

 ןליוּפ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד :ט"דא טעברַא ןַא רענייז ןיא גרעבדורג-ווָאקרוט

 -עדעפ-טלעוו רעד ןופ ךוברָאי ןיא טכעלטנפערַאפ) תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 רעטסערג רעד ןעוועג זיא, יז זַא ,(1967 -- ביבאילת ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ עיצַאר

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ דָאירעּפ םעניא רעטַאעט ןשידיי םענופ גלַאפרעד

 ןעוועג םרוג טָאה ןוא טלעוו רעד רָאג רעביא טכליהעגּפָא טָאה סָאװ ,גלָאפרעד ַא

 -טלעוו ענעדישרַאפ ףיוא ןוא ןכַארּפש עקינייא ןיא ןעגנוריפפיוא-"קוביד, לָאצ ַא

 ."סעניב
 עטנַאקַאב ןיוש יד ןטעברַאַאב וצ םיא ןופ טגנַאלרַאפ ןַאמרעה דוד טָאה ךעלטנגייא

 ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ גנוטייל עשילַאקיזומ יד ןעמענרעביא ןוא סעידָאלעמ גנַאל ןופ

 עטלַא יד ןעמונעג טָאה רע .עיסימ ןייז ןעמונַאב רעפיט רעבָא טָאה ןַאמלעגייב דוד

 -קיזומ עטריניּפַאר עיינ טיובעגפיוא ייז ןופ טָאה ןוא ךעלדנרעק-סקלָאפ עשידָאלעמ

 עיצּפעצנָאק רעשירעסישזער רעיינ רעד וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעגנופַאש

 טליפעגסיוא ,סעיצַאוטיס טרירטסוליא קיזומ רעד טימ טָאה רע .ןַאמרעה דוד ןופ

 רעד ןעוועג "קוביד; רעד יוװ גנוריפפיוא ַאזַא ןיא זיא סע סָאװ --- ןוא סעזיױּפ
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 ןכיירגרעד םייב ןפלָאהעג ךיוא םיא טָאה סע .גנומיטש טגנערבעגניירַא -- רקיע
 קיברַאפליפ ןעוועג זיא רעטסעקרָא רעד .ןטיּפלוּפ יד ןופ גנוצעזַאב עלופ יד ליצ םעד
 .עטקעפרעּפ ַא --- גנוריפסיוא יד ןוא קימיטשליפ ןוא
 ןרָאװעג זיא ןַאמלעגייב דוד ןגנוי ןופ גנוכיירגרעד עשירעלטסניק-שירָאטיזָאּפמָאק יד
 ןייג וצ לומיטס ןבעגעג םיא טָאה סָאד ןוא ןלױּפ ןשידיי ןצנַאג ןיא טצַאשעגּפָא
 ןרָאװעג טליּפשעג טּפָא ןענעז סעיצַארטסוליא-"קוביד, ענייז ןופ ןטנעמגַארפ .רעכעה
 ןבעגעגסױרַא יז טָאה טעטימָאק רעלעיצעּפס ַא ןוא ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב
 .ךוב ַא ןופ םערָאפ ןיא

 קידנעטש טשינ ןַאמלעגייב דוד טָאה ןפַאש ןייז ןופ ןּפַאטע עקידרעטייוו יד ןיא
 ןעמוקעגסיוא םיא זיא טּפָא רעייז .ץרַאה ןייז ןופ ףור םעד ןעמוקכָאנ טנעקעג
 םוצ ןרעדינּפָארַא טזומעג ךיז טָאה רע .ןבעל וצ שרעדנַא ןוא ןבערטש וצ שרעדנַא
 .ןעגנורעדָאפ ערעייז ןבעגכָאנ ןוא ןרָאטקעריד-רעטַאעט יד ןופ קַאמשעג ןקיליב

 ןעניישרעד וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא סע ןעוו לַאפ ןדעי ןיא רעבָא

 יד רעבירַא טייו רע זיא ,גנַארד ןכעלרעניא םענעגייא ןייז טול ,קידנעטשבלעז

 עשילַאקיזומ עלעניגירַא ןזיװעגסױרַא טָאה רֹע .טייקכעלטינשכרוד ןופ ןצענערג
 ,ליטס םענעגייא ןוא טעטילַאנָאסרעּפ

 טעברַאטימ יד עיצקַאפסיטַאס ערעיוהעגמוא ןַא ןעוועג רעבירעד םיא רַאפ זיא סע

 ךיז ןעניפעג סָאד ."טררַא, טימ רעטעּפש ןוא "לעזַאזַא, רעטָאעט-טסנוקניילק ןטימ
 ,ןָאזרעדָארב השמ יו תוחוכ עשיטסיטרַא-שירַארעטיל עכלעזַא ןופ הציחמ רעד ןיא
 -קעװַא םיא טָאה ,ערעדנַא ךָאנ ןוא םוַאבטָאר בקעי ,ןַאמרעה דוד ,ןַאמלעדונ השמ

 סָאװ ,ןעמַארגָארּפ יד ןופ קיטַאמעט יד ךיוא .ןעמעלבָארּפ עטסנרע רַאפ טלעטשעג

 טפָא ןבָאה ןוא טלַאהניא ןלַאיצָאס ןופ ןוויטָאמ טימ ןטכָאלפעגכרוד ןעוועג ןענעז

 -ַאװָאנ ןַאמלעגייב דוד ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה ,ףמַאק ןופ ןצנעדנעט עטלוב ןטלַאהטנַא

 .ץנעווניא עשירָאטיזָאּפמָאק עקידנגייטש ןוא טסייג ןשירָאט

 טסקעט סנָאזרעדָארב השמ וצ קיזומ יד ןפַאשעג רע טָאה הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא

 ןשידיי ןופ ּפעלק-רעמַאה עקיכליה יד וצ טנעמַאינַאּפמָאקַא-ןקָאלג ַא ,"ןדימש ןדיי;
 ןפור בייהנָא םייב ןיוש סָאװ ,ןטקַאט-קיזמ ןצכעז ןענעז סָאד .ןליוּפ ןיא לַאװָאק

 רַאפ ןעמ טעזרעד דלַאב ןוא עלדַאװָאק ןוא רעמַאה טימ עיצַאיצָאסַא ןַא סױרַא יז

 ךיז גנַאעג טימ ליוו רעכלעוו ,רעדימש ןטעװערָאהרַאפ ןופ טלַאטשעג יד ךיז

 קידנבערטש ןעגנוזעג ןוא טעברַאעג טָאה רע .טעברַא ערעווש ןייז ןכַאמ רעטכייל
 ."ןזײארעקַא ףיוא דרעוװש ןדימשוצרעביא;

 ןלױּפ ןיא דיי רעד ןעוו ,געט ענעי ןופ טסייג םעד טלגיּפשענּפָא טָאה דיל סָאד

 ןיא ןענופעג סָאד טָאה רענייא .ןבעל ןייז ןיא עעדיא ןוא טלַאהניא טכוזעג טָאה

 טכער עלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןיא רענייא ,םזילַאיצָאס ןיא רערעדנַא ןַא ןוא םזינויצ

 עלַא ןבָאה רעבָא טייצנשיווצ ןיא ,רשוי ןלַאיצָאס רַאפ ףמַאק ןיא רערעדנַא ןַא ןוא
 : ןעגניז וצ ןוא ןדימש וצ טבערטשעג
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 ,רעדימש םעד ליווו ,יעה ,יעה

 ,טוג ןוא םיא זיא ליוװו

 רעדילג-ןזייא-ןוא-לָאטש ענייז

 .טומ סעד זדנוא ןדניצ

 ענעקורט ןוא עטרַאה ."ןדימש ןדייא טימ ןעוועג םש הנוק ךיז ןַאמלעגייב דוד טָאה
 ָאד ךיז טלָאװ גנַאלק רעדעי יװ ,ענעדנוברַאפ-טשינ ןטייווצ ןטימ רענייא ,רענעט
 ןייז טימ סמַאזניימעג ןייק ןבָאה טלָאװעג טשינ ןוא טגיילעצ םעװקַאב ןוא טיירב
 -רַאפ ךיז טלָאװ לַאװָאק רעד יװ ,טגָאיעג טשינ ,ָאטַארעדָאמ -- ָאּפמעט רעד .ןכש
 ץידָאלעמ יד ןוא !ןבייהוצפיוא םיא טכייל טשינ ,רעמַאה רערעווש ַא : טרעפטנע
 יד ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא יז .ןדיי ןופ רעצרעה יד ןיא ןעגנורדעגניײרַא זיא
 ךיוא זיא דיל סָאד .ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עטסטיירב
 ןטסילָאס ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןוא ןרָאכ עטסערג יד ןופ ןרָאװעג טריפעגסיוא
 ןעמונעגניירַא סע סעניב-טסנוקניילק ןוא סעּפורג-רעטַאעט ענעדישרַאפ ןבָאה רעטעּפש
 ,סעיצַאזינעצסניא ןוא סעיצַאטיצערדַאלעמ ןופ םערָאפ ןיא ןעמַארגָארּפ ערעייז ןיא

 ןטסיימ םוצ .רעדיל ךס ַא וצ קיזומ טרינָאּפמָאק רע טָאה הפוקת-ָאטעג רעד ןיא

 ןדמַאז; יקסוװָאנַאי .ש ןופ רעטרעוו -- "לרעדיינש סָאד; : ןרָאװעג טנַאקַאב ןענעז

 ,"ךוז יד ביוש ףיוא ךיז טלגיּפש, ;ןַאמלָאװ .א ןופ טסקעט -- "ןוז רעד ףיוא ןעֶילג

 ייווצ יד --- רקיעב ןוא ,שטיוװָאמיכַאָאי .ַא ןופ עלַא --- ?עקשוטסַאּפ, ,"ןקלָאװ ַא וצ;

 -נַאמ ןייק טשינ ,סעקנישזָאר ןייק טשינ, :לעגיּפש והיעשי רעטכיד ןופ רעדיל
 -- "ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר , דילסקלָאפ ןטנַאקַאב ןופ עזַארּפַארַאּפ ַא -- ?ןעלד
 רעדיל עגינייא ןפַאשעג טלָאמעד רע טָאה םעד ץוחַא ."ךעלעגייא יד וצ ךַאמ, ןוא
 שידיי ַא, ,"דיל-רענייגיצ; : ןעוועג ןענעז עטסרעלוּפָאּפ יד .ןטסקעט יד טימ ןעמַאזוצ
 ,"ןרָאי-רעדניק, ןוא "לדיל

 ןשָאלעג ןיוש ךיז ןבָאה סע ןעוו -- ןבעל ןייז ןופ דָאירעּפ ןטצעל עמַאס ןיא וליּפַא

 טּפָארּפעגנָא ןעוועג ךָאנ רע זיא -- לטכיל ןקידנעקנַאצ ןשידיי ןופ ןעקנופ עטצעל יד
 רעדיל ענייז ןעגניז רעטייוו ךָאנ טעוװ רע זַא ,טביולגעג ןוא טסייג ןשירעפעש טימ
 ,קלָאפ ןייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ

 רעוויסנעטניא ןייז טימ ןעמַאזוצ ןוא טנַאה ןיא ןעּפ יד טַאהעג טָאה ןַאמלעגייב דוד

 סעיזנעצער-קיזומ ןבירשעג ןרָאי עגנַאל ךיוא רע טָאה טייקיטעט רעשילַאקיזומ

 ,קיומ רעשידיי ןוא רענײמעגלַא ןופ ןעמעלבָארּפ יד רעביא ןעגנולדנַאהּפָא ןוא

 ױזַא רע טָאה ,טַאלבסקלָאפ רעיינ רעשזדָאל ןיא ןכעלטנפערַאפ טגעלפ רע עכלעוו

 רעטסערג רעד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ףיוא ןייז וצ עיּפשמ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג םורַא

 ןגיוצרעד ייז ןוא קיזומ ןייטשרַאפ ןוא ןרעה טנרעלעג ייז ,ןלױּפ ןיא טָאטש-רעטעברַא
 .קיזומ רעטסנרע רעטכע ןופ ןטנעמוסנָאק ןייז וצ

 : צ
 "קיזומ-רעטַאעט רעשידיי רעד ףיוא סולפנייא רעשינזח רעד, ט"דא לקיטרַא ןַא ןיא

 ןענעייל ,(1950 ןיא קרָאי-וינ ןיא לַאנרושז-סינזח ןיא ַאדנוקעס םולש ןופ ןבירשעג)
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 רעשידיי רעד ףיוא העּפשה עטסמַאזקריװ יד טַאהעג טָאה סָאװ ,סולפנייא ןייא, : רימ

 -רעטַאעט ןשידיי םעד ןריריפסניא וצ ףיוא טשינ טרעה סָאװ ,קיזומ-רעטַאעט

 טָאה ןעדַאפדלָאג םהרבא ןעוו ,טייצ רענעי ןיא יו טקנוּפ ,טנייה --- רָאטיזָאּפמָאק

 יד זיא -- ןדיי רַאפ רעטַאעט ַא ןופ טנעמַאדנופ םעד ,ןייטשדנורג םעד טגיילעג

 :לקיטרַא ןקיבלעז םעד ןיא רע טביירש רעטייוו ןוא ."קיזומ עשינזח

 ןרָאװעג ןריובעג טשינ ךָאנ זיא סע זַא ןלעטשטסעפ לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא רימָאל;

 טימ הניגנ ןיא ןטסעמרַאפ וצ ךיז חוכב ןייז לָאז סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט רעד

 זדנוא זיא סָאװ ,השורי רעשיגרוטיל רעלענָאיצידַארט רעשילַאקיזומ רעסיורג רעד

 ,"וניתובא תובא ערעזדנוא ןופ ןבילבעג

 .םענורב ןקיזָאד ןופ טּפעשעג טָאה רע זַא ,ןגָאז טשינ ןעמ ןעק ןַאמלעגייב דוד ןגעוו

 ערעייז ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט עשידיי יד וצ טרעהעג טָאה רע

 ןעגנַאזעג עשידיי יד ןופ טנעמעלע ןשיטסירָאלקלָאפ ןפיוא טרַאּפשעגנָא ןעגנופַאש

 -יזומ םעד ןגָארטעג ךיז ןיא טָאה ןוא דיי רעכעלטלעוו ַא ןעוועג ךות ןיא זיא רע

 תעשב ןבעל עשידיי סָאד טײלגַאב טָאה סָאװ ,דילסקלָאפ ןקידכמע ןופ רצוא ןשילַאק

 ןבָאה ךעלדיימ עשידיי סָאװ ,רעדיל-עביל ןעוועג סָאד ןענעז .רעיורט ןוא דיירפ

 סעמַאמ סָאװ ,רעדיל-רעדניק-ןוא-גיוו :םינתח ערעייז ךָאנ קידנעקנעב ןעגנוזעג

 ןוא-הנותח :רעדניק ערעייז ןפעלשנייא ןוא ןליּפשרַאפ וצ ידכב ןעגנוזעג ןבָאה

 -עגנויליווו ; תוחמש-החּפשמ תעשב טליּפשעג ןבָאה םירָאמזעלק סָאװ ,רעדיל-ץנַאט

 ןוא ,סעקנַאילוה עכעליירפ תעשב ןעגניז טגעלפ הרבח סָאװ ,רעדיל-הקשמ עשיר

 ןטימ ןעמַאזוצ ןעגנוזעג ןבָאה רעטעברַא רעשזדָאל סָאװ ,ןשרַאמ ערענָאיצולָאװער

 דוד טָאה שימעג-ןעגנַאזעג ןקיזָאד םעד טָא ןופ .ןענישַאמ-קירבַאפ ןופ שיורעג

 גנונעפָאה טגנערבעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,דיל ןגייא ןייז ןטָאנקעגסיױא ןַאמלעגייב

 רעשזדָאל ןופ שטנעמ-סטעברַא ןשידיי ,ןקירעגנוה טּפָא ,ןטהגַאדרַאפ םעד ןביולג ןוא

 ,טּולַאב
 "יינ ןזיװעגסױרַא ןַאמלעגייב דוד טָאה סעיציזָאּפמָאק עלַאטנעמורטסניא ענייז ןיא

 ,קינכעט רעשיטקנוּפַארטנָאק רעיינ וצ ןוא עיצַארטסעקרַא רענרעדָאמ וצ ןעגנוג

 ןוא עקיצרַאה ןעוועג סעיניל עשידָאלעמ יד ןענעז ןעגנופַאש עלַאקָאװ יד ןיא רעבָא

 לענש ייז םלוע רעד טָאה .ןרעװ וצ ןעגנוזעג ןטעבעג שממ ךיז ןבָאה ייז ,עטכייל

 ךיז טָאה סע .טעברַא רעד ייב ןוא םייה רעד ןיא ןעגנוזעג ןוא טּפַאכעגרעטנוא

 "יזומ ןייז ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןוויטָאמ עלַא יד זַא ,ןזיװעגסױרַא

 -סקלָאפ עשידיי יד ןופ רעצרעה יד וצ טנעָאנ ןעוועג ךיוא ןענעז ,טימעג ןשילַאק

 סָאװ ,םעד ץָארט ,סָאלעמ ןשידיי ןופ טסייג םעד טלגיּפשעגּפָא ןבָאה יז .ןשטנעמ

 ןעוועג ןענעז ייז סָאװ ןוא יובעג רעייז ןיא עטריצילּפמָאק ןעוועג ייז ןענעז טפָא

 .רעדיל ערעלוּפָאּפ ןופ עיצקורטסנָאק רענעמונעגנָא רעד ןופ טייוו

 יד וצ ךַאמ; דיל-ָאטעג עטנַאקַאב סָאד ןעמענ ,ליּפשייב ַא יװ ,ָאד לעװ ךיא

 רָאּפ ךיז טימ ןלעטש ייז שטָאכ -- סָאװ ,ןטקַאט עקידלטרעפריפ ןצכעז ."ךעלעגייא

 .סעזַארפ עשילַאקיזומ ייווצ ןופ טלעטשעגפיונוצ יז ןענעז --- טײקצנַאג ענעדנובעג ַא

 ךיז טײרּפש עידָאלעמ יד .ןערפער ןייק טשינ ךיוא ןוא ןעגנורזחרעביא ןייק ָאטשינ
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 ןגייטש רעקידרדסכ ַא ךיז טליפ סע ,(רענעט ןיינ) ַאנָאנ ַא ןופ ןָאזַאּפַאיד ַא ףיוא סיוא

 סקעז) סעטסקעס ןופ ןלַאװרעטניא רעביא ,רעטייל ַא ףיוא ןרעטעלק ןימ ַא ,רעכעה

 עקינָאט רעד וצ ּפָארַא קירוצ טייג'מ זיב ,(רענעט ןביז) עמיטּפעס ַא ןוא (רענעט

 ןייק ןַארַאפ טשינ רענעט ןופ טכעלפעג ןצנַאג םעד ןיא זיא ייברעד .(ןָאטטנורג)

 ןגָאז וצ רעווש רעבירעד זיא .עטרַאװק ןייא ןעניפעג ןעמ ןעק םיוק ןוא עצרעט ןייא

 ,שידיי שיּפיט דיל סָאד ןכַאמ ייז זַא ,ןטנעמעלע עטנכערעגסיוא עלַא יד ןגעוו

 ,טלעוו רעד רָאג ןיא ןדיי ןשיווצ ןרָאװעג רעלוּפָאּפ דיל סָאד זיא םעד ץָארט רעבָא

 טעטילַאנָאט יד ,לכ םדוק ,ָאד טקריװ סע .דילסקלָאפ ַא ןעוועג טלָאװ'ס יו שממ

 רעכלעוו ןיא ןוא טיובעג זיא עידָאלעמ יד רעכלעוו ףיוא ,רָאנימ ןשינָאמרַאה ןופ

 בעוועג רעד ןוא ןָאטטנורג םוצ סענגַאמ ַא יו טיצ ןָאט רעבלַאה ,רעטעביז רעד

 רעד זיא סָאד .לַאװק ןטעוועטנורגרעדמוא ןפיט ַא ןופ ןסילפ סָאװ ,ןעגנַאלק יד ןופ

 רעד ןופ ןסקַאװעגסױרַא זיא ןוא המשנ-סקלָאפ רעד ןופ הקיני ןייז טיצ סָאװ ,רוקמ

 .טײהנעגנַאגרַאפ רעשיקלָאפ רעזדנוא ןופ עיצידַארט רעשילַאקיזומ

 ענעדישרַאפ יד טימ ןעמַאזוצ סָאװ --- רוקמ רענעגרָאברַאפ רעקיזָאד רעד טָא ןוא

 ןעגנַאלק ןופ עיצַאניבמָאק ַא ןפַאשעג רע טָאה ןעמטיר ןוא תועונת עשילַאקיזומ

 ןבילבעג קידנעטש זיא -- טייקשיפיצעּפס רעשידיי ןופ קורדסיוא ןַא ןענעז עכלעוו

 ןבעגעג סָאד טָאה רע .ןַאמלעגייב דוד ןופ דניירפ רעטסיירט ןוא רעטסטנעָאנ רעד

 ענייז עלַא ןעמערופוצסיוא ףָאטש-רענעט ןוא עיצַאריּפסניא רָאטיזָאּפמָאק םעד

 ןיא ,עשירעלטסניקילעודיווידניא יד ייס ןוא עכעלמיטסקלָאפ יד ייס ,ןעגנופַאש
 .סָאלעמ ןשידיי-טכע ןופ טסייג

 ,רעשידיי ַא .רעקיזומ רעשידיי ַא ןעוועג "ןייב ןוא טולב ןופ, זיא ןַאמלעגייב דוד

 --- קיזומ ןייז ןוא ,ןבעל ןשידיי ןצנַאג ןופ גנוריסנעדנָאק ַא זיא גנַאזעג ןייז לייוו

 ױזַא ןעוועג םיא זיא רעכלעוו ,רעגייטש ןשירעמזעלק-שירָאיטקַא ןופ גנוריװַארג ַא

 ןשיריל ןשידיי ןופ טײקטרַאצ יד ןבעגעגוצ ךָאנ רע טָאה םעד וצ .ןגייא ןוא טנעָאנ

 םוצ ןוא ,ץכערק ןקידתורוד ןשידיי ןופ עטָאנ עקידנענייוו-שיגעלע יד ,דילסקלָאפ

 טָאה רע עכלעוו ,ןוויטָאמ יד ןופ ןעמטיר עשימַאניד ןוא טייקידועליּפש יד ךיוא ףוס

 ,הביבס "רעשירטסַאלַאכ; ןייז ןיא ןָא זייוודניק ןופ ךיז ןיא טּפַאזעגנייא

 ּצ

 ןוא רעקיטומטוג ַא ,ורבחל םדא ןיבש ןעגנוָיצַאב ןיא תודימ עטוג טימ שטנעמ ַא

 --- טרָאװ ןופ שטייטסיוא ןטסנעש ןיא רעימעהָאב ַא ,טעברַא רעד תעשב תוירבל חונ

 -ייב דוד רעטמיטשעג-טוג קידנעטש ןוא רעקידלדורּפש רעד ןעוועג רע זיא ַאזַא

 ןייז ןופ חוכ רעד יוװ ,רענעלק ןעוועג טשינ העּפשה ןייז ןופ חוכ רעד זיא .ןַאמלעג

 -דניירפ טימ טלעגנירעגמורַא ןטַארעטיל ןוא סרעקיזומ ,ןרָאיטקַא םיא ןבָאה .ןפַאש

 ןוא דובכ טימ --- שזדָאל ןיא ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןוא טײקמערַאװ ןוא טפַאש
 .טפַאשביל

 ,שזדָאל ןשידיי ןיא ןטלַאטשעג עטסרעלוּפָאּפ יד וצ טרעהעג טָאה ןַאמלעגייב דוד
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 עיפ ַאר גָאי לבי ב

 -קַא ,דנַאב-םישודק ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאליסקעל :גייווצרעפליז ןמלז

 .(3729-3125 ז"ז) "עבשילא ,, גַאלרַאפ ,1967 יטיס-עקיסקעמ ,עקירעמַא ןיא עינוי-ןרָאיט
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 } 828 וע.ןגעהאסיש 1964 (15 'ו)

 1953 סערייא:סָאנעוב ,ייווצ דנַאב -- ןרעטש ענעשַאלראפ :ווָאקרוט סַאנָאי

 .(47-44 ז"ז)

 ,(286 'ז) 1956 קרַאי-וינ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל
 :ז"ז) .1948 קרָאי-װינ -- ןרענַאל ןוא סָאטעג ןופ רעדיל :יקסניגרעשטַאק .ש
1 42, 43, 66, 68, 92, 93, 132, 171). 

 .(102 'ז) 1947 עשרַאװ ,ןדיי עשילוּפ ןופ .ק.צ -- גנאזעג רעודנוא

 שידיי ,גַאלרַאפ -- ןלױּפ ןיא רעטאעט שידי :גרעב דורג"-ווָאקרוט קחצי

 .(124 ,90 ,89 זייז) 1951 עשרַאװ ,"ךוב

 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא שזדָאל ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד :ינסַאי:ףלָאוו .א

 ,213 ז"ז) דנַאב רעטשרע ,1960 לארׂשי ,גַאלרַאפיץרּפ .לי ,גנוטַארסיוא-ןדיי רעשטייד

 ,(321 ,185) דנַאב רעטייווצ ;(427 ,351 ,0

 1961 ,סערייא-סָאנעב -- הפוקת ענעפירעגרעביא יד :ווָאקרוס טנומגיז

 .(209 'ז)

 .(2345 'ז) ,1967 ביבא-לת ,ךוברָאי / הנשה רפס :רעווָאקַאטרַא ט .א .דער

 "ייא ןיא רעטאעט רעשידי :ןָאסנע רע ּפ .מ ,ווָא ק רוט .י ,ר ע ג נא מ .א

 .(221 ,110 ,108 ,107 ז"ז) 1968 קרָאיזוינ ,עּפָאר

 טגמט68 תָהסעסיטפצַת 1 זגס}8מ 2001:082ע0241: 14701111:8 (16068 1,00221600, 2

 רעשס2יטמנ1ססשס 1,6082416 1969, ק1סז/שפקע 1010 (88 ,82 ז"ז) 6081 {סעג

| . (370, 420) 



 ןייטשנרעב השמ-םהרבא
(1866-=1932) 

 תונזח ןיא ברעמ ןוא חרזמ
 סָאד זיא טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ףוס ןיא

 סָאד .ןכַאילש עיינ ףיוא ףױרַא תונזח

 יד ןופ טַאטלװער ַא יװ ןעמוקעג זיא

 ןשידיי ןיא ןעגנולסיירטפיוא ענײמעגלַא

 זיא טייז ןייא ןופ .עּפָאריײא ןיא ןבעל

 -הלכׂשה עשינָאסלעדנעמ יד ןענַאטשטנַא

 טירש-ןזיר טימ טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב

 סעירעפירעּפ עשידיי עטיירב טשרעהַאב

 ןוא ,רעדנעל עשיעּפָארײא-ברעמ יד ןיא

 עשידיסח יד טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ

 -רעה יד ןעגנַאפעג לענש ץילב גנוגעוװַאב

 -חרזמ יד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ רעצ

 יד ןיא טריפעגקעװַא יז ,עלעקעטש-רעביוצ ַא טימ יוװ ןוא ,רעדנעל עשַיעּפָאריײא
 .ףייה עשייבר

 ,םזילַאנָאיצַאר ןקידנשרעה ןופ העּפשה רעד רעטנוא טקריוועג ןבָאה םיליכׂשמ יד

 ןבָאה ןטסידעּפָאלקיצנע עשיזיוצנַארפ יד ןופ סעירָאגעטַאק יד טימ קידנקנעד ןוא

 ןוא עשיטילַאּפ :ןעװעג זיא ליצ רעד .ןעמיוצ ןכָארבעג ןוא ןטייק ןסירעג ייז

 ןייק .זײרּפ ןדעי רַאפרעד ייז ןבָאה טלָאצעג ןוא גנוקיטכערַאבכיײלג עשימָאנָאקע

 טָאה ,ןבילבעג ָאי ךָאנ זיא סָאװ ,סָאד ןוא ,טריטסיזקע טשינ רעמ ןבָאה ןטייקילייה

 עטשיוטנַא .םידיסח יד טריפעג ךיז ןבָאה טרעקרַאפ טקנוּפ .שִייוג ןעזסיוא טזומעג

 םיסנרּפ עשיטַארקָאטולּפ יד ךרוד עטלװעַאב ןוא טלעװ רעכעלרעסיוא רעד ןיא

 טכוזעג ןבָאה ייז .הנומא רענעגייא רעד ןיא טרעמַאלקעג ךיז ייז ןבָאה ,תולהק יד ןופ

 ןופ ּפעלקוצ רעדעי ןוא הלואג רעד וצ געוו םעד ןעניפעג וצ תוחוכ ענעגייא טימ

 ,שידיי ןרָאװעג ייז ייב זיא ןסיורד

 ךיוא ךיז ןבָאה ,ןעגנובערטש ייווצ עקיזָאד יד ןופ ןעגנולקיװטנַא יד וצ לעלַארַאּפ

 -- רעשיעּפָארײא-ברעמ רעד ,רענייא :ןעמָארטש ייווצ טלקיװטנַא תונזח ןיא
 געוו ןייז סָאװ --- גנוגעװַאב-הלכׂשה רעד ןופ רעטײלגַאב רעכעלסיירעצמוא ןַא יו

 רעד יװ --- רעשיעּפָאריײא-חרזמ רעד ,רעטייווצ רעד ןוא ,עיצַאמרָאפער ןעוועג זיא

 עיצידַארט טימ ןדנובעג גנע ןעוועג זיא גנַאג ןייז סָאװ --- תודיסח ןופ רעייגטימ

 ןייז לייוו ,לכׂש ןפיוא טריזַאב רקיעב ךיז טָאה רעטשרע רעד .םענעגייא ןטימ ןוא

 לייוו ,ליפעג ןפיוא -- רעטייוצ רעד ןוא ,קיטעטסע ןוא םערָאפ ןעוועג זיא ליצ
 ,תובהלתה טימ טָאג ןעניד ןעוועג זיא ליצ ןייז

 עקימיטש-ריפ ןריפנייא טימ טנגונַאב טשינ ךיז טָאה םָארטש רעשירָאטַאמרַאפער רעד



 1 ןייטשנרעב השמ םהרבא

 ןיא רדס םעיינ ַא ןלעטשנייא ןוא תסנכה:תיב ןיא לגרָא םעד ןריפנײרַא ,ןרָאכ

 ,קעװַא טייוו ױזַא ?טייקידמייוגה לככ; רעייז ןיא ןענעז רעגנעהנָא ענייז : ןענווַאד

 ןוא ןרָאכ-ןעיורפ טריפעגנייא ,רודיס ןופ רעטעלב עצנַאג ןסירעג ןבָאה ייז זַא

 ןוא םינוגינ עלענָאיצידַארט יד ןופ .עכריק ןיא יװ ױזַא ,ךעלקעלג עקידנעגנילק

 ,םעד וצ ןעגנַאגרעד זיא סע ןוא שובל ןשידיי םעד ןגױצעגּפָארַא ייז ןבָאה תואחסונ

 -רָאפער יד .ץוצינ ןשידיי ַא ןענופעג וצ רעווש ןעוועג זיא תסנכ-תיב ןשידיי ןיא זַא

 ןלָאז יז זַא ןרָאטיזָאּפמָאק עכעלטסירק וצ טדנעוװעג וליפַא ךיז ןבָאה ןרָאטַאמ

 ,תוליפת עשידיי וצ קיזומ ןביירש

 ןוא תוקבד .תונזח ןלענָאיצידַארט ןופ געוו רעד ןעזעגסיוא טָאה שרעדנַא ןצנַאג ןיא

 עטסנגרָאברַאפ יד .גנַאזעג ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוק רָאנ ןענעק שפנה תוכפתשה

 טשינ ןעמ ןעק רעבירעד ןוא ,גנַאלק ןיא רַאּפשנָא רעייז ןעמוקַאב ןזומ תונווכ

 םידיסח יד ןבָאה --- "הליפת לאו הנירה לא עומשל, .ןעגניז ןופ ןענווַאד סָאד ןליײטּפָא

 ,גנַאלק ןופ החמׂש יד -- הניר -- גנַאזעג לכ-םדוק :ועמשמכ וטושּפ ןענַאטשרַאפ
 ,הליפת יד ,טרָאװ סָאד -- םעד ךָאנ טשרע ןוא

 ןיא םינזח יד ןופ ןעגנַאזעג יד ןיא ןטכָאלפעגניירַא תוקבד עשידיסח יד ךיז טָאה

 תדובע ןופ דוסי םעד ןעזעג ייז ןבָאה םעד ןיא ןוא ,עניַארקוא ןוא דנַאלסור ,ןלױּפ

 סָאװ ,תונזח-ץרַאה ענעפורעג ױזַא סָאד טלקיװטנַא ךיז טָאה םורַא ױזַא ןוא .שדוקה

 ןוא ,תובהלתה ןוא ךורבסיוא-ןליפעג ,ץכערק רעשידיי רעד ןעוועג זיא ןכייצנעק ןייז

 ןופ ןסַאמ יד רַאפ האנה רעקיטסייג ןוא גנוביוהרעד ןופ לַאװק ַא ןרָאװעג זיא סע
 | .םוטנדיי ןשַיעּפָאריײא-חרזמ

 ןעמַארטש ייווצ ןופ זעטניפ

 -עגרָאפ תונזח ןיא זיא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד ןיא

 ייוִוַצ יד : קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל-רוטלוק םעניײמעגלַא ןיא סָאװ ,עקיבלעז סָאד ןעמוק

 ןוא הלכׂשה יד -- ןבעל עשידיי סָאד טשרעהַאב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעמערטסקע

 טמערָאפעג ךיז טָאה סע ןוא ,ןרעטנענרעד וצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה --- תודיסח סָאד

 סָאד זַא ,ױזַא ןעשעג זיא תונזח ןיא ךיוא ןוא .קנַאדעג-ןויצ-תביח רעלַאנָאיצַאנ רעד

 ןרבח ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנַאזעג עלַאגָאגַאניס עשִיעּפָארײא-ברעמ ,עטדמערפרַאפ

 טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס ןוא רעגייטש-תסנכה-תיב ןשידיי ןלענָאיצידַארט-טכע ןטימ

 ןכיירטשוצרעטנוא לכ-םדוק טבערטשעג טָאה געװ רעקיזָאד רעד .ךרד רעיינ ַא

 ךיז ייברעד ןוא ,תורוד ןופ השורי רעד ףיוא ,םענעגייא ןפיוא ךיז ןריזַאב וצ ןוא

 ןריצַאב וצ ףיוא קיזומ רענײמעגלַא רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד טימ ןצונַאב וצ

 עלַא םיא ןופ ןרעטייוורעד ןוא תונזח סָאד ןקיניירסיױוא .עלעניגירָא ,ענעגייא סָאד

 ןשִיעּפָארײא ןשיטעטסע ןַא ןיא ןָאטנָא עקידתוירוקמ סָאד ןוא ,ןסקּוװנָא ןוא ןתלוסּפ
 ,גנובערטש יד ןרָאװעג זיא סָאד --- שובל

 ןעוועג ןענעז ,עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד טעמדיוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיוצ

 יקסווָאקַאװָאנ דוד ,(1912--1844) שטיװָארעג רזעילא ,(1904--1823) רָאש ךורב



 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י 62

 רעד סָאװ ,סָאד ןוא ,(1924---1859) יקסווָאקנימ סחנּפ -- רקיעב ןוא (1921---1848)

 ,ענליוו ןיא ןָאטעג ןייטשנרעב השמ םהרבא טָאה ,סעדָא ןיא ןָאטעג טָאה רעטצעל

 ---1804) רעצלוז ןָאמָאלַאס ןופ תונזח-הלכׂשה סָאד ןצלָאמשעגפיונוצ ןבָאה עדייב יז

 ןרעצלוז ןופ ,(1906--1824) קַאװיּפס-רעזלעב ןסינ ןופ תונזח-ץרַאה ןטימ (0

 -- רעזלעב ןסינ ןופ ןוא ,קיטעטסע ןוא רדס וצ גנובערטש יד ןעמונעג ייז ןבָאה

 -זעטניס סָאד ןענַאטשטנַא זיא סע .ץוצינ ןכעלרעניא םענעגייא םוצ גנַארד םעד

 ענליוו ןיא ןייטשנרעב השמ םהרבא ןוא סעדָא ןיא יקסווָאקנימ סחנּפ סָאװ ,תונזח

 ,טריטנעזערּפער ןיילַא םערָאפ רעטסטלוב ןוא רעטסנעש רעד ןיא סע ןבָאה

 שירָאגעטַאק ןבָאה ייז .ןטנָאזירָאה עיינ ףיוא טריפעגפיורַא תונזח סָאד ןבָאה עדייב יז

 ,ןעמַאזוצ עדייב טגנַאלרַאפ ןוא ?ךלהאב ידוהיו ךתאצב םדא אהת? םעד ןפרָאװעגּפָא

 רעד יװ ,סָאלעמ רעשידיי .בוטש ןיא ןה ןוא סַאג ןיא ןה ,םוטעמוא דיי ןוא שטנעמ

 טימ טּפינקרַאפ ,םשה-שודיק ןקידתורוד ןוא טייקידהרתי-המשנ ןופ קורדסיוא

 ,תוקבד ;גנונעדרָא רעטרינַאלּפ ןופ םיללכ טימ ןוא טייקכעלרעסיוא רעשיעּפָאריײא

 יז ןבָאה ,טרילוגער ןוא טמיוצ סָאװ ,הבשחמ טימ ןעמַאזוצ ,ץרַאה ןופ טסילפ סָאװ

 ןיילַא --- לכ-םדוק ןוא ןעגנוניימ ערעייז טפירש ןוא טרָאװ טימ טײרּפשרַאפ עדייב

 ,טקידערּפעג ןבָאה ייז סָאװ ,הטיש יד ,הׂשעמל הכלה ,טכעלקריוורַאפ

 קלָאפ םעד ןפלעה וצ ליצ ַא רַאפ טָאה סָאװ ,תוחילש ַא ןעזעג ייז ןבָאה תונזח ןיא

 רעד וצ יואר ןייז םינזח יד ןזומ רעבירעד ןוא ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק ןייז ןיא

 גנוטיירגוצ רעקירעהעג ןגעוו ןעגנַאלרַאפ טקורעגסױרַא ייז ןבָאה ,תוחילש רעקיזָאד

 -ַארָאמ ןוא הרות עשידיי ,ןסיוו רעשילַאקיזומ ןוא רענײמעגלַא : ףורַאב ןשינזח םוצ

 ןעק רעד ,תודימ עטנכערעגסיוא יד טשינ טציזַאב סע רעװ .ןטרעו עשיטע-שיל
 ,ןזח ןופ ןטכילפ יד ןריפסיוא טשינ

 רע זַא רָאנ ,רעלייוװרַאפ-רעגניז ַא םתס טשינ זיא רע זַא ,ןײטשרַאפ זומ ןזח רעד

 סעיצקנופ ןַארַאפ .ללכ םעד יּפלכ ןוא דיחי ןשידיי ןדעי יּפלכ ןתובייחתה טָאה

 ןופ ןבעל ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,רעטקַארַאכ ןעלענָאיצידַארט-זעיגילער ןופ

 ףרַאד ןזח רעד סָאװ ,סעיצקנופ ןַארַאפ ןוא ,טיוט ןזיב טרובעג ןייז ןופ ,דיחי ןדעי

 -ַאקַא ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ןענעז סָאד יצ ,ןטפנוקנעמַאזוצ-סקלָאפ תעשב ןריפסיוא

 ףרַאד ןזח רעד .רעטקַארַאכ ןכעליירפ-ךעלרעייפ ןופ יצ ,טלַאהניא ןקירעיורט-שימעד

 .עמיטש ןייז ןרעה ןזָאל ןלַאפ עדייב ןיא רומזמ ןקיסַאּפ טימ

 ,רוביצ-חילש רעתמא רעד ןעוועג לכ םדוק ןייטשנרעב השמ-םהרבא עקַאט זיא

 עכיוה ַא טליפעגסיוא רע טָאה ,ענליוו ןיא טייקיטעט רעטשטנעבעג ןייז טימ סָאװ

 ןפלָאהעג תונזח ןייז ןריפ ןופ ןפוא ןטימ טָאה רע : תוחילש-רוטלוק עלַאנָאיצַאנ

 טיובעגטימ ןעגנוּוט ענייז טימ ןוא רוד ןגנוי ןופ ןײזטסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ םעד ןקעוו

 .קלָאפ ןופ רוטלוק יד

 רעשידיי רעד טימ ןדנובעג ןעוועג רעטלע ןגנוי ןייז ןופ זיא ןייטשנרעב .מ.א

 1889 רָאי ןיא טָאה (גרובזניג רשא) םעה דחא ןעוו ןוא ,גנוגעװַאב רעלַאנָאיצַאנ

 ַא רעריא ןרָאװעג רע זיא ,"השמ-ינב, עיצַאזינַאגרָא-ןויצ-יבבוח יד טעדנירגעג

 זַא ,םירבח עלַא רַאפ ןכייצ, ַא ןייז טפרַאדעג ןיוש טָאה ןיילַא ןעמָאנ רעד ,דילגטימ
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 ,ץלַא ןעמענַאב ןוא קלָאפ ןופ ןטלייוורעדסיוא םוצ ןגיוא ערעייז ןדנעוו ןלָאז יז

 לפיוו ,ןסיוו וצ ידכב ,קלָאפ םוצ עביל ןייז רַאפ ןטילעג ןוא ןָאטעג טָאה רע סָאװ

 "השמ-ינב? יד ןבָאה רעטייוו ןוא ."םענייא ןדעי ןופ טגנַאלרַאפ עביל עקיזָאד יד

 טשינ ןוא םייוג יד רַאפ ןעינק טשינ לָאז סָאװ ,רוד ַא ןענצרעד וצ טבערטשעג

 רעטסומ ַא ןרעוו ןוא געוו םענעגייא םעד ןייג רָאנ ,ןשיט עדמערפ ייב ךיז ןזייּפש

 ,ערעדנַא רַאפ

 ןופ סעבַאגפיוא יד ןעמענַאב ןייז טימ ,ןסיוו ןייז טימ ,ןייטשנרעב השמ-םהרבא ןוא

 ןעוועג זיא ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא תוגהנתה רעשיטע-שילַארָאמ ןייז טימ ןוא תונזח

 רעד רַאפ תונזח ןופ טיײדַאב םעד ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד רַאפ רעטסומ ַא

 ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ

 תונוח וצ געװ ןייז

 טָאה -- "ץרַאה סהשמ-םהרבא ןיא טרָא רעדנוזַאב ַא טַאהעג ןבָאה ןָאזרעּפ יירד;

 ;:1934 ילוי ןופ ,9 .נ טלעוו םינזח יד ןיא ןייטשנרעב .מ רעדורב ןייז ןבירשעג

 רעשילַאקיזומ ןייז ןוא "רעטובערעשט; רעד הילא ,דמלמ רעטשרע ןייז ,עמַאמ ןייז

 עכלעוו ,עמַאמ רעד ןופ .שטיװָאניבַאר .י.ר ןזח רענווָאק רעד ,יבר רעקיטסייג ןוא

 ריא טנשריעג רע טָאה ,רָאי ןעצ ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,טמותירַאפ םיא טָאה

 ,דלודעג ןוא טייקיטומטוג ןייז -- "רעטובערעשט; ןופ ,טײקנדײשַאב ןוא טייקלדייא

 ,רעכעה ןייג וצ ןוא ןענרעל וצ גנובערטש עקידנעטש יד -- ןזח רענוװָאק ןופ ןוא

 קצַאש עלעטעטש םענעפרָאװרַאפ םעד ןיא ןענעז ,ןענרעל וצ ןטייקכעלגעמ יד

 -- ןעצ ייב ןוא ארמג טנרעלעג ןיוש רע טָאה רָאי ןביז ייב .עניילק רעייז ןעוועג

 לָאז רע זַא ,ןבילבעג זיא .ןענרעל וצ ןעמעוו ייב טַאהעג טשינ רעמ ןיוש רע טָאה

 הרות םוקמ ַא יוװ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,קסנימ ןיא הבישי רעד ןיא ןייז ךישממ

 .ןרעטלע סעמַאמ רעד טניווועג ןבָאה'ס ּוװ ןוא

 טלָאמעד ןופ ןוא עקלארׂשי ןזח ןקיטרָאד םייב ןעגניז ןביוהעגנָא רע טָאה קסנימ ןיא

 טנרעלעג רעטעּפש טָאה רע .הניגנ רעשידיי רעד וצ טסנקרַאפ ךיז רע טָאה ןָא

 ,תומוקמ ערעדנַא ןיא םעד ךָאנ ,רימ ןיא הבישי רעטנַאקַאב רעד ןיא רָאי ייווצ

 טָאה רע ןכלעוו ,םומיסקַאמ םעד טנרעלעג ןוא םינזח ייב ןעגנוזעג םוטעמוא ןוא

 זיא רע ןעוו ,1884 זיב טרעיודעג ױזַא טָאה סָאד .ןעמוקַאבסױרַא טנעקעג ייז ייב

 יעגווָאק ןייק ןעמוקעגנָא
 ,תורצ ךס ַא טכַאמעגטימ רע טָאה טרָא וצ טרָא ןופ ןעגנורעדנַאװ ענייז תעשב

 רע טָאה ,ןגנמ ןייק ןעוועג טשינ רע זיא ,רפס-עדוי ַא ןזח ַא ןפָארטעג רע טָאה

 ןייטשסיוא טזומעג רע טָאה .רפס עדוי ןייק ןעוועג טשינ רע זיא ,ןגנמ ַא ןפָארטעג

 םעד ןעניפעג ןטימ ןרָאװעג ןפלָאהעג רע זיא .ןטײקכַאװש ןוא ןזירּפַאק סנדעי

 טָאה רע סָאװ וצ ,סָאד ןענופעג רע טָאה םיא ייב .שטיװוָאניבַאר .י.ר ןזח רענווָאק

 תופירח עשידמול ,תונזח ןלענָאיצידַארט טימ ןעמַאזוצ טײקשילַאקזױמ :טרַאגעג

 וצ ןעמונעג םזַאיזװטנע טימ ךיז רע טָאה .קיטעטסע רעשיעּפָארײא טימ ןעמַאזוצ
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 קרעװ טנעיילעג ,שטייד ןוא שיסור טנרעלעג ָאד רע טָאה קיזומ ץוחַא .ןענרעל

 ןוא רעשידיי רעד ןופ קפוד ןפיוא טנַאה יד ןטלַאהעג ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ

 .ארמג רעד טימ טדיישעג טשינ ךיז ייברעד ןוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ

 ,לושקיזומ רענוװָאק רעד ןיא טנרעלעג רע טָאה רָאכ ןופ טנעגיריד ןרעוו ןכָאנ ךיוא

 -נעזרעפ עלעוטקעלעטניא ןייז טמערופעגסיוא ךיז טָאה דָאירעּפ ןקיזָאד םעד ןיא

 -טפַאשנסיוו טשרעהַאב ,קיזומ רעשיסַאלק רעד טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע .טייקכעל

 ,קיזומ רעשידיי רעד ןופ תודוסי יד ןוא הליפתה תואחסונ יד שיטקַארּפ ןוא ךעל

 ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןיא ךיז טפיטרַאפ --- רקיעב ןוא ,עמיטש יד טעדליבעג

 דמַאז, טרינַאּפמָאק טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןיוש טָאה רֹע .רוטלוק ןייז ןוא קלָאפ

 ןבָאה סָאװ ,רעדיל ,יקצילָאד .מ ןופ "ןויצ יררה לע; ןוא גורפ .ש ןופ "ןרעטש ןוא

 ,טלעוו רעד ןיא םיבושי עשידיי עלַא רעביא ןגָארטעצ לענש ץילב ךיז

 ןוא ,"ןורושי תדע, לוש רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןזח ןעוועג רע זיא טייצ עצרוק ַא

 ןטמירַאב ןופ רָאכ םעד טריפעג טָאה רע ּוװ ,עגיר ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא טרָאד ןופ

 ייצ'ס ףיוא רע טָאה רָאי ריפ ןופ ךשמ ןיא ,(1919---1841) יקסווָאזָאר בייל ךורב ןזח

 ןזח ןסיורג ןטימ טעברַאטימ ןייז קנַאד ַא ןה ,סיורָאפ ןייג וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג

 .עגיר ןיא עטילע רעשילַאקיזומ רעד טימ ןטקַאטנָאק ענייז קנַאד ַא ןה ןוא

 יד ןעמונעגרעביא טָאה רע ּוװ ,ענליוו ןייק ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רע זיא 1892 ןיא

 ףיוא ןענַאטשעג רע זיא רָאי קיסיירד ."שדוקה-תרהט; לוש רעד ןיא עלעטש-ןזח

 סרעליש ןוא סרערעל טימ (סקניל ןופ רעטירד רעד -- עקידנציז יד ןשיווצ) ןייטשנרעב .מ .א
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 ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןופ ןטיבעג ךס ַא ףיוא שירעפעש ןעוועג ןוא ןטסָאּפ ןייז

 ןוא טעטיוװיטקַא רעשירָאטיזָאּפמָאק ,ןטּפַאשנגיא עקיטסייג ענייז קנַאד ַא ןוא

 ,טלעוו עשידיי עצנַאג יד טרעדורעגפיוא רע טָאה טייקיטעט רעשירעלעטשטפירש

 ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא רָאנ ,עיגרוטיל רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא זיולב טשינ
 ,גנושרָאפ-רָאלקלָאפ ןוא קיזומסקלָאפ רעשידיי

 ןופ טנעדיזערּפ םעד ןלייצרעד ןזָאל רימָאל ןרָאי עקידרעטעּפש ענייז ןגעוו ןוא

 עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןופ ןַאמרעש סחנּפ ןזח ,ןלױּפ ןיא ?םינזחה תדוגא; רעד

 לקיטרַא ןַא ןיא ,1924 יַאמ ןופ טלעוו םינזח יד ןיא טָאה רעכלעוו ,עשרַאװ ןיא
 : סקידנגלָאפ ןבירשעג ,ןענייטשנרעב טעמדיוועג

 הליהק עשידיי ענעעזעגנָא ןַא ביוא זַא ,בייחמ ןענעז קיגָאל יד ןוא לכׂש רעד...

 ןגרָאז ןוא ןרע ןוא ןצַאש םיא יז ףרַאד ,תובוט תולעמ עכלעזַא טימ ןזח ַא טגָאמרַאפ

 ץנַאג ןייז ףיוא דובכב הסנרּפ טימ ןייז טרעכיזרַאפ ריא ייב לָאז רע זַא ,רַאפרעד

 ,עטרעקרַאפ סָאד ןריטַאטסנָאק ,רעדייל ,רימ ןזומ ,רעבָא ,לַאפ םעד ןיא .ןבעל

 יד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ןיטשנרעב רעקיעפ קיטײזלַא רעד טָא זַא : ךעלמענ

 רעד ןיא רָאי קיסיירד ןײזּפָא ןכָאנ זיא ,טייצ רעזדנוא ןופ םינזח ןּפיט ענעטלעז

 טליײטרוארַאפ ןוא ןרָאװעג טקיטײזַאב טרָאד ןופ ,ענליוו ןיא "שדוקה-תרהט, לוש

 -גנַאזעג ןלייטרעד טימ טיורב ןייז ןכוז ןרָאא ערעטלע יד ףיוא ןייג וצ ןרָאװעג

 טָא ןעװעג םימי רצקמ םיא טָאה סָאװ ,סעיזַאנמיג עשידיי יד ןיא טכיררעטנוא

 לוש רענליוו רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טָאה ןפוא "ןלעדייא ןוא םענייפ, ַאזַא ףיוא

 ןרַאפ ץלָאטש ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןזח ןקירָאיגנַאל ריא טקנַאדעגּפָא "שדוקה-תרהט;

 עשילַארָאמ ענייז טימ ןוא ןסיוו שילַאקיזומ-ףיט ןייז טימ דנַאטש-םינזח ןצנַאג
 ."ןטפַאשנגייא

 שדוקח תרוכע -- תונזח ןייז

 ,הבישי רערימ רעד ןיא טנרעלעג ןוא לגניי ַא ןעוועג ךָאנ זיא ןייטשנרעב .מ .א ןעוו

 ןענעז םיררושמ ענייז טימ ןזח רעקידנרעדנַאװ ַא זַא ,ןפָארטעג לָאמ ַא ךיז טָאה

 טָאה ןזח רעד ןוא טקַאּפעג ןעוועג זיא שרדמ-תיב סָאד .בירעמ ַא ןענװַאד ןעמוקעג

 רָאכ רעד זיא טנעמָאמ םעד ןיא ןוא .."אלו ןוע רּפכי םוחר אוהו; :ןביוהעגנָא

 לָאמ ַא ךָאנ ןוא ..!"תיחשי, !"תיחשי, :דרָאקַא ןקרַאטש ַא טימ ןטערטעגניײרַא

 ןייטשנרעב זיא רענעסָאשעגרעטנוא ןַא יו ...! ?תיחשי, !"תיחשי; :דלַאװעג ַא טימ

 -םע ַאזַא ?ןכתיה :ןקִיורַאב טנעקעג טשינ ךיז ןוא שרדמ-תיב ןופ ןפָאלעגסױרַא

 רעד ןיא ןרעהנייא ןעמונעג ןָא טלָאמעד ןופ ךיז טָאה רע .הלפתה לוליח ןוא תוצראה
 .רעסעב טשינ ןענעז יז זַא ,טגייצרעביא ךיז ןוא םינזח ערעדנַא ןופ ירבע

 ןרזחרעביא רעייז רַאפ םינזח יד וצ טַאהעג ןייטשנרעב .מ .א טָאה הנעט ערעדנַא ןַא

 ןופ ,לשמל ,"ךרבש ימ,, ןיא ןביױהנָא ןזח ַא לָאז סָאװ וצ; : טרָאװ ַא לָאמ ערערעמ

 ןבייהנָא ןעק רע זַא ,טרָאװ ַא לָאמ טכעלטע ןגָאז ןוא "רובצ יכרצב םיקסועה לכו;

 טָאה --- קיניײװ ץלַא ךָאנ זיא סע ביוא .טרָאװ ַא לָאמ ןייא ןגָאז ןוא "ךרבש ימ, ןופ
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 -רעביא סָאד ."סנקרוּפ םוקי, ייווצ ָאד ךָאנ ךָאד ןענעז --- תונציל ןיא ןבעגעגוצ רע
 רע סָאװ טשינ סייוו ןזח רעד זַא ,טלוב ןמיס ַא זיא טרָאװ ַא לָאמ ערערעמ ןגָאז

 .ןגָארטוצרָאפ תוליפת יד ױזַא יו ,טשינ ןַאלּפ םוש ןייק טָאה ןוא טגָאז

 ןופ טייקידנעטשנָא ןוא טייקנייש רעד רַאפ קילגמוא ןַא; : ףרּוװרָאפ רעטירד ַא ןוא

 םינזח ןבָאה ןרָאי קילדנעצ יירד עטצעל יד ןיא סָאװ ,סָאד ךיוא זיא הדובע רעזדנוא

 רעדעי ךיז טגעלפ ןַאד זיב .ןָאפָאמַארג ןיא ןעײרעדױלּפ ערעייז ןעגניזניירַא ןעמונעג

 -כעלגעמ ַא ָאד בוטש רעשידיי רעדעי ןיא זיא רעטציא .דומע ןייז ייב ןרעדיױלּפ ןזח

 ."ןעיירעדיולּפ עטרעּפמולעגמוא יד ןרעה וצ טייצ רעדעי וצ טייק

 ןעמוקעג ןייטשנרעב השמ-םהרבא זיא ,תונזח ןופ ןטייז עוויטַאגענ יד קידנריזילַאנַא

 זדנוא ייב ךיז טָאה תורוד עגנַאל ןופ עיגָאלָאכיסּפ-תולג יד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ

 -ָאטעג רעד .שטנעמ ןוא טָאג םעלבָארּפ םעד ןעמענַאב ןפיוא טקריוועגסיוא טכעלש

 עקימורַא יד ייב סַאּפש ןוא גנוטכַארַאפ ןפורעגסױרַא, קידנעטש ךיז וצ טָאה דיי

 ןייז טימ ןוא ןדער טרַא ןייז טימ ,גנודיילק ןייז טימ ,ןעזסיוא ןייז טימ םינכש

 ךיוא ךיז טָאה דיי ןופ גנוטלַאה עלַאמרָאנמוא עקיזָאד יד ."שיה לוטיב םענעגייא

 ןעגנַאלרַאפ ערעזדנוא טשינ ןטעב רימ? .ןענוװַאד ןופ ןפוא ןייז ןיא טלגיּפשעגּפָא

 ,"יניבא התאו ךינב ונא ,וניהלא התאו ךמע ונא יכ, : ךמס ןפיוא םלוע לש ונובר םייב

 הליפתו הניר רעזדנוא ."ךיתלד ונקפד םישרו םילדכ; : תוחילס ןיא ןגָאז רימ יו רָאנ

 ."דניק ענזירּפַאק ןוא קנַארק ַא ןופ שינעשטנעי ןימ ַא ןרָאװעג זיא

 םענופ ןדיינשוצסיוא ןסָאלשַאב רע טָאה שיילפדליוו רעקיטש ענעסקַאװעגנָא עלַא יד

 םעד ןכַאמטימ טשינ ןיילַא זיולב טשינ :תונזח ןקידנרעק ןוא ןלעניגירָא-קידתמא

 םעד ןרעסעבסיוא ,ןעלטימ עלַא טימ םיא ןגעק ןפמעק רָאנ ,תונזח טרָאס ןקיזָאד

 סָאװ ,תונזח ַא וצ טבערטשעג טָאה רע .ןגעוו ערענעש ףיוא סע ןריפפיורַא ןוא בצמ

 הליפתה-תואחהסונ עװָאברַאקס יד ןופ םינוגינ עשידיי-טכע יד ףיוא טיובעג ןייז לָאז

 .םיללכ ןוא רדס ןופ ןעמַאר עסיוועג ןיא טסַאּפעגנײרַא ןייז קיטייצכיילג ןוא

 ,לַאירעטַאמ-קיזומ ןקירעהעג ןזח םעד ןעגנַאלרעד וצ ןסָאלשַאב לכ םדוק רע טָאה

 השמ-םהרבא ךיז טָאה ָאד ןוא .הדובע ןייז ןיא ןצונַאב ךיז לָאז רע ןכלעוו טימ

 ןטייצ עלַא ןיא םינזח עטסשילַאקיזומ יד ןופ רענייא יוװ טקעלּפטנַא ןייטשנרעב

 גנורָאּפפיונוצ עקידתומילש ;ןכַאז יירד טכיירגרעד רע טָאה סעיציזָאּפמָאק ענייז ןיא

 ןקילייה ןפורעגסורַא טָאה סָאװ ,טײקַיור עכעלטימעג ,טסקעט טימ עידָאלעמ ןופ

 הקיני רעייז ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,ןדרָאקַא עשיטנַאמָאר-לַאטנעמיטנעס ןוא רעטיצ

 רעטלוב ןופ סעיציזָאּפמָאק ןיא וליפַא ןוא .הליפתה תואחסונ עטסטלע יד ןופ
 .ןָאט ןכעלרעייפ ןטלַאהוצנייא ןעגנולעג םיא זיא ,העּפשה רעשידיסח

 ,ךעלטעטש עניילק ןיא םינזח ךרוד יא ,ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז סעיציזָאּפמָאק ענייז

 ,טלעו רעד ןיא סעגָאגַאניס עטסערג יד ןיא ןרָאכ ערעייז טימ םינזח ךרוד יא

 -םינזח יד ןיא ןַאמרעש סחנּפ ןבירשעג טָאה --- רָאנימ ַאפ --- "ונביכשה; ןייז ןְגעוו

 ןעגניז ןקידנערַאפ רָאכ ןטימ ןזח רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי, :1924 יַאמ ןופ טלעוו

 טרעוו ,עשרַאװ ןיא עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןיא עיציזָאּפמָאק עשילמיה עקיזָאד יד

 ןייטש ןביילב רענייא יוװ עלַא זַא ,שדוקה תדרח ַאזַא טימ ןעמונעגכרוד םלוע רעד
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 ןקיבלעז ןיא ."גנַאזעג ןכעלטעג ןקיזָאד םענופ קורדנייא ןרעטנוא טרענייטשרַאפ יו
 ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאװ ,רָאנימ-ימ "םלוע תבהא; ןייז ןבירשעג ןעוועג זיא ליטס
 רעטעברַאַאב-ןייש ַא ןיא הליפת רעד ןופ חסוני-עיצידַארט רעד יװ ,רעמ טשינ
 םעד קנַאד ַא ןוא ןעמונעגמורַא קיטייזנגעק ָאד ךיז ןבָאה טרָאװ ןוא גנַאלק .םערָאפ
 סָאד וליפַא טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ ןרָאװעג רָאלק תולימה-שוריּפ רעד זיא
 ןעוועג זיא ,ןצנוק עשיטקנוּפַארטנָאק ןָא ,עינָאמרַאה יד .ןענַאטשרַאפ טשינ ןענװַאד
 ,גנומיטש ןפַאש ןפלָאהעג טָאה ןוא עידָאלעמ רעד ןופ לייט ַא יו
 ןיא "השמ חמׂשי, ןייז ןעוועג זיא ןפַאש ןשירָאטיזָאּפמָאק ןופ קיטשרעטסיימ ַא
 ץידָאלעמ יד טָאה טכעלפפיונוצ-ןלַאװרעטניא רעד .רָאכ ןוא ןזח רַאפ ,רָאנימ-ָאד
 ןבעגעגוצ ריא טָאה יובעג רעשינָאפיטנַא רעד רעבָא ,טכייל ןוא סיז טכַאמעג
 ףיוא ןרָאװעג ןעגנוזעג טּפָא גנופַאש יד זיא .טעטיזעיגילער ןוא טיײקלעניגירָא
 .קיזומ רעשידיי ןופ ןטרעצנָאק

 ןושרג ןזח רעד סָאװ ,"ןונחו םוחר לא ,'ה ,'ה; : ןייז ןרָאװעג זיא רעלוּפָאּפ רעייז
 -ַאּפמָאק רעקיזָאד רעד ןיא .ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא ןעגנוזעג טָאה ַאטָאריס
 -ידַארט ַא ןעק'מ ױזַא יו ,רעטסומ ַא ןזיוועג ןייטשנרעב השמ םהרבא טָאה עיציז
 .טסניק-ךיוה ןופ גנופַאש ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ וויטָאמ ןכעלמיטסקלָאפ-לענָאיצ

 עזָאפרָאמַאטעמ רעיינ רעד ןיא ןבָאה רענעט-חסונ ענָאטָאנָאמ יד .טרעוו ןשירעל
 יַאלָאקינ ןוא ,חוכ ןשירעלטסניק-שילַאקיזומ ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעמונעגנָא
 זַא ,גנופַאש רעד ןגעװ טגָאזעג לָאמ ַא טָאה (1908--1844) ווָאקַאסרָאק-יקסמיר

 עלַאגָאגַאניס עשידיי עלַא ןשיװצ ןופ עטסטנַאסערעטניא יד ריא ןיא טעז רע
 .ןעגנופַאש

 -םהרבא ןופ ןעגנופַאש עלַא רעביא טלרינשעגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,עקידרקיע סָאד

 ןָאט ןשידיי ןלענָאיצידַארט-טכע םעד ןטלַאהניײא סָאד ןעוועג זיא ,ןייטשנרעב השמ

 -רעדָאמ רעד ןופ רעטנַאלּפעג-רענעט םעניא ןרעוו טלּפירקרַאפ םיא ןזָאל טשינ ןוא

 ןופ שפנה תוכּפתשה ןימ ַא ןעוועג עלַא יז ןענעז .עינָאמרַאה רעשינָאפילָאּפ רענ

 םענעגייא ןייז ןענופעג ךיוא טָאה דיחי רעשידיי רעד ןכלעוו ןיא ,ללכ ןשידיי ןצנַאג
 .ליפעג

 עלַאגַאגַאניס ןופ ןעגנולמַאז ייווצ ןבעגעגסיױרַא ןייטשנרעב .מ .א טָאה 1914 ןיא

 רעטירד רעד ןענישרעד זיא 1921 ןיא ןוא ,ארובה תדובע : ןעמָאנ ןרעטנוא ןעגנופַאש

 -ַאּפמָאק ערערעמ תושר ןיימ ןיא בָאה ךיא; : רע טביירש טרָאװרָאפ ןייז ןיא .רעמונ

 דוד ,יקסווָאקנימ סחנּפ יוװ ,רוד ןקירָאפ ןופ ןרָאטיזָאּפמָאק עטסערג יד ןופ סעיציז

 ,ַא"א גרעבסגינעק ןופ םיובנריב דרַאודע ,רעלסרע ,יקסווָאדנַאװעל ,יקסווָאקַאװָאנ

 ןכָארּפשרַאפ ךיוא רימ ןבָאה טייצ ערעזדנוא ןופ םירבחמ .עטקורדעג ןייק טשינ ךָאנ

 רימ ייב ךָאנ ךיז טניפעג ןעגנופַאש עניימ ןופ ןרעמונ לָאצ עשּפיה ַא .ףליהטימ רעייז

 ,ןלעװ עכלעוו ,ארובה תדובע ןטפעה יד ןבעגוצסיורַא רעטּפָא ףָאה ךיא .די-בתכ ןיא

 רצוא רערעייט ַא ןייז ןלעו ןוא םינזח רַאפ ןעגנערב ןצונ עסיורג ,ךעלטנּפָאה

 ."טסנידסעטָאג ןשידיי םעד רַאפ

 ןבָאה סעיציזָאּפמָאק ענענישרעד-טשינ יד ןוא ,ןברָאטשעג רע זיא רעטעּפש רַאי ַא
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 ןרָאװעג ןעמונעגנָא רעבָא ןענעז ,ענענישרעד יד .ןעזעג טשינ ןייש עקיטכיל יד רעמ

 ּוו ,סלּפמעט עטרימרָאפער יד ןיא וליּפַא ,טלעוו רעד ןיא םיבושי עשידיי עלַא ןיא

 .ןכַאז עטכייל יד וצ טשינ טרעהעג ןעגנַאזעג עיינ ןריפנייא סָאד

 -וּפָאּפ ,טייקיטעט עשירַארעטיל עטיירב ַא טלקיװטנַא ךיוא טָאה ןייטשנרעב .מ .א

 רעשיערבעה רעד ןיא תונזח ןוא קיזומ רעשידיי ןגעוו ןעקנַאדעג ענייז קידנריזירַאל

 רע טָאה ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולדנַאהּפָא ענייז .טייצ ןייז ןופ עסערּפ רעשידיי ןוא

 גָאט רענליוו ,תוברת ,דיתע רעזדנוא ,םלועה ,ןמזה ,הריפצה ןיא טכעלטנפערַאפ

 -ַאכ ןשיטקַאדיד-שירעלצרעד ַא ןגָארטעג קידנעטש ןבָאה ייז .טלעוו-םינזח יד ןוא

 -ָארּפ יד טימ טנעגילעטניא ןשידיי םעד ןענעקַאב וצ טליצעג ןבָאה ןוא רעטקַאר

 גָאט ןקיטנייה ןזיב זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ .קיזומ רעשידיי רעד ןופ ןעמעלב

 ןוא ןגָאלָאקיזומ עשידיי ןופ הּפ-לעב ןוא טפירש ןיא טריטיצ ןעגנוניימ ענייז ןרעוו

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא םינזח עטנענימָארּפ

 רָאלקלָאפ ןוא קיזומ עכטלטלעוו

 -שידיי רעד טימ ןדנובעג גנע ןעוועג ןרָאי עטסגניי ענייז ןופ זיא ןייטשנרעב .מ .א

 עשידיי ןופ רעדיל וצ קיזומ טרינָאּפמָאק רעטשרע רעד ןוא רוטלוק רעכעלטלעוו

 ,"םלוע םע; וצ קיזומ ןפַאשעג רע טָאה 1893 רָאי ןיא ןיוש .סרעטכיד עשיערבעה ןוא

 ,יקצילָאד לדנעמ םחנמ ןופ "ןויצ יררה לע; וצ ןוא הנַאמ יבצ יכדרמ ןופ טסקעט

 ןופ "ןרעטש ןוא דמַאז ,, דיל סָאד ןענַאטשטנַא ךיוא זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 "יבבוח יד טײלגַאב ןבָאה עכלעוו ,רעדיל עלַאטנעמיטנעס יירד עקיזָאד יד .גורפ .ש

 ןרָאי עטצעל יד ןיא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ לענש ןענעז ,ןעגנוּוט ערעייז עלַא ןיא ןויצ

 ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ

 סָאװ ,דיל ַא ,גורפ .ש ןופ "תונמחר טָאה, וצ קיזומ ןבירשעג רע טָאה 1902 ןיא

 טכעלטנפערַאפ) םָארגָאּפ רעוועינישיק ןכָאנ קלָאפ ןופ רעיורט םעד טניײװַאב טָאה

 רעװעשרַאװ ןיא טקורדעגּפָא רע טָאה 1904 ןיא ןוא ,(דניירפ רעגרוברעטעּפ ןיא

 ענייז ןרָאװעג טנַאקַאב ןענעז המחלמ רעטשרע רעד תעשב ."םירוּפל רמז; הפוצה

 ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא סָאװ) ?טייצרָאי סלצרה ר"ד וצ, :סעיציזָאּפמָאק יירד

 עשיטַאמַארד ,"דיילק-הּפוח עדמערפ סָאד, ,(דיתע רעזדנוא טַאלבנכָאװ רענליוו ןיא

 ןזיב טרעהעג סָאװ ,ןעזייר םהרבא ןופ "לרעמעה םוצ, ןוא ץרּפ .ל..י ןופ עמעָאּפ

 .רַאוטרעּפער-ןרָאכ ןשילַאקָאװ-שילַאקיזומ רעזדנוא ןופ לרעּפ יד וצ גָאט ןקיטנייה

 םיא ןבָאה ,שיערבעה ןוא שידיי ןיא ,ןרוטַארעטיל עדייב ערעזדנוא ןופ ץייר רעד

 ערעייז ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז רע טָאה ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןטימ ןוא ,ןגיוצעג רעמ ץלַא

 רעדיל קיצפופ ןוא ףניפ :רעטנַאזָאּפמיא ןַא ןעוועג זיא לכה-ךס רעד .ןעגנופַאש

 עלַא ןבָאה ןטסקעט יד .רעדניק רַאפ קיצפופ טרעדנוה ןוא ענעסקַאװרעד רַאפ

 יקסװָאכינרעשט ,קילַאיב :ןרוטַארעטיל ערעזדנוא ןופ ינּפ יד ןופ טמַאטשעג

 ןוא דלעפנעזָאר ,יקסנַא ,רואינש .ז ,ןהכ .י ,סינּפיק-ןיװעל ,שטיווָאקרעב ,שאוהי

 ,רָאכ רַאפ לייט :סרענַאשז ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז רעדיל יד ןשיוװצ .ערעדנַא

 טימ עכעלטע ךיוא ןעוועג .רָאכ טימ ןעמַאזוצ ָאלָאס לייט ןוא ָאלָאס רַאפ לייט
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 רעטײרּפשרַאפ יד ןשיווצ זַא ,ןרעוװ ןבעגעגוצ ךיוא לָאז ןוא .רעטסעקרַא ןופ טײלגַאב

 ,סינּפיק םחנמ ,ןַאמשרעה יכדרמ ,ווָאדַארגָאניװ ףסוי : ןעוועג ןענעז רעדיל ענייז ןופ

 ערעדנַא ךס ַא ןוא ,ַאנעלעה רעטכָאט ןייז ןוא ַאטָאריס ןושרג ,דלעפגילעז הרמיז

 ,דיל ןרעסעב ןשידיי ןופ ןרָאטַאטערּפרעטניא עטמירַאב

 ןופ טיבעג ןפיוא ןָאטעג ןייטשנרעב .מ .א טָאה טעברַא עקיטכיוו ערעיוהעגמוא ןַא

 ךיז ןבָאה רעקלעפ עקידתונכש .רָאלקלָאפ-קיזומ ןשידיי םעד ןשרָאפ ןוא ןעלמַאז

 עקיטסייג ערעייז ןעיוב וצ טבערטשעג ןוא תועּפשה-רוטלוק עדמערפ ןופ טײרפַאב

 ןעזעגנָא סָאד ךיז טָאה לעיצעּפס .רָאלקלָאפ םענעגייא ןופ תודוסי יד ףיוא ןעגנופַאש

 -שירָאטסיה עשידיי ַא טעדנירגעג ענליוו ןיא ןדיי יד ךיוא ןבָאה .קיזומ רעד ןיא

 ןשרָאפ ןוא ןעלמַאזפיונוצ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג עשיפַארגָאנטע

 ,יקסנַא .ש ןענַאטשעג זיא טפַאשלעזעג רעד ןופ ץיּפש ןיא .ןפַאשסקלָאפ ןשידיי םעד

 ןפַאש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טעטימָאק ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא ןיוש ןוא
 ,שארב ןענייטשנרעב טימ עיצקעס-קיזומ ַא

 -קיזומ רעד ןופ גנוציז עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1919 רַאורבעפ ןטס22 םעד

 ףיוא טירש עטערקנָאק עטשרע יד ןעמונעגרעטנוא דלַאב טָאה עכלעוו ,עיצקעס

 לקייח רעקעטָאילביב :טרעהעג ןבָאה רעוט עטסוויטקַא יד וצ .טעברַא ריא ןריפ וצ

 ףסוי רעגניז רעד ןוא ּפעילס םהרבא ןוא ןייטשרעג בקעי סרעקיזומ יד ,יקסנול

 ןבירשרַאפ טָאה רע .ןייטשנרעב טכַאמעג רקיעב טָאה טעברַא-למַאז יד .ווָאדַארגָאניװ

 עקידעבעל, ןעגנערב טגעלפ יקסנול .ח .םינוגינ ןוא ןוויטָאמ ,רעדיל רעטרעדנוה

 -רעביא ייז ןוא סעידָאלעמ יד ןעמוקַאבסױרַא ייז ןופ טָאה ןזח רעד ןוא "רעגניזרָאפ
 ,ריּפַאּפ ןפיוא ןגָארטעג

 טָאה טעברַא רָאי טכַא ךָאנ ןוא ,שפנו בלב ךַאז רעד ןבעגעגרעביא ךיז טָאה רע

 עלענַאיצַאזינַאגרָא בילוצ ,ןעגנולמַאז-רעדיל עסיורג ייווצ ףיוא לַאירעטַאמ טַאהעג רע

 ,לייט ןייא ןבעגוצסױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב רעבָא זיא ,תועינמ עלעיסנַאניפ ןוא

 רעשילַאקיזװמ רעד ןיא רעטנַאקַאב רעד ןענישרעד 1927 רָאי ןיא זיא ױזַא ןוא

 טימ ,רצוא-סקלָאפ ןשידיי ןופ גנולמַאז-םינוגינ ַא ,סקנּפ רעשילַאקיװמ טלעוו

 ןופ ןבעגעגסױרַא ןוא ןייטשנרעב .מ .א ןופ טלמַאזעג ,ןעגנורעלקרעד ןוא ןטסקעט

 ןעמָאנ םעד ףיוא ,טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה רעשידיי רענליוו רעד

 טלייטעגנייא ןרָאװעג זיא ,רעדיל 242 טלייצ סָאװ ,גנולמַאז יד .ל"ז יקסנַא .ש ןופ

 .ערעדנַא ןוא ץנעט ,רעדיל-הנותח ,םינוגינ עשידיסח ,רעדיל-בוט-םוי-ןוא-תבש ןיא

 ןעגנוקרעמַאב ןוא סעיצַאמרָאפניא יד ךיוא ןענעז תובישח רעשיגָאלָאקיזומ ןופ

 וצ גנַאגוצ ןשירעשרָאפ-ךעלטּפַאשנסיװ ןייז ןגעוו תודצ ןגָאז עכלעוו ,רעלמַאז ןופ

 רעד רַאפ עטמיטשַאב יד סָאװ ,רָאנ דָאש ַא .גנַאזעגסקלָאפ ןשידיי ןופ תורצוא יד
 .ךיור ןטימ קעװַא ןענעז רעדילסקלָאפ גנולמַאז רעטייווצ

 סע זיא רע : סנייא .טייקיטעט רעשירעפעש ןייז ןגעוו םיטרּפ ייווצ ךָאנ ףוס םוצ ןוא

 ,"ןרעווש רימ ,ןרעווש רימ, העובש-ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעד ןעוועג

 זיא רעכלעוו ,שזעפלָאס רַאפ ךוב-ןרעל ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע :ייווצ ןוא
 .עגליוו ןיא סעלוש עשידיי יד ןיא ןעמונעגנָא ןרָאװעג
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 ִּצ

 -ןרעב השמ םהרבא ןזח ןופ לקיטרַא ןַא וצ עיצקַאדער רעד ןופ גנוקרעמַאב ַא ןיא

 ,עשרַאװ ןיא טלעוו-םינזח יד רעמונ ןטשרע םעניא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,ןייטש

 זיא לקיטרַא ןקיזָאד ןופ רבחמ רעד, :סקידנגלָאפ ךיז טנעייל ,1922 רעבמעווָאנ

 רעייז ןעועג זיא רעכלעוו ,ענליוו ןופ ןזח רעטנרעלעג רענעברָאטשרַאפ רעד

 רעטערטרַאפ ןייק רע טָאה רעכלעזַא סלַא ןוא טפַארקסגנופַאש ןייז ןיא רַאבטכורפ

 רעפיט ןוא הרות-ןב ,ליכׂשמ רעסיורג ַא רע זיא ןעוועג .טזָאלעגרעביא טשינ

 ענעקורט ןוא עירָאעט זיולב טשינ זיא ןפַאש ןייז .תונזח ןופ טיבעג ןפיוא גָאלָאקיזומ

 ןיא, ןטלַאהעג קידנעטש ךיז טָאה רע .טלַאהניא ןיא ךייר דימת רָאנ ,עינָאמרַאה

 ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג רעבָא ,םענרעדָאמ ןוא ןשיסַאלק ןופ "געוו ןטימ םעד

 עקידבוט-םוי עשידיי עסיורג ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .ךעלמיטסקלָאפיזעיגילער

 ,"המשנ

 םענרעדָאמ ןופ סרעגייל-ןטנעמַאדנופ יד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ןייטשנרעב .מ .א

 ענליוו-חסונ ןופ רעלגיּפשּפָא רעטסנעש ןוא רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא ,תונזח

 .קיזומסקלָאפ רעכעלטלעוו רעשידיי רעד ןיא

 עיפ ַאר ג ָאיל בי ב

 "רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעװלַא -- רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל 1
 .(404 יז) 1956 קרָאי-וינ -- סערגנַאק

 ,(369-2367 ן"ז) 1928 רוטַארעטיל .דיי רעד ןופ ןַאקיסקעל :ןעזייר ןמלז 2
 ,קרָאי-וינ ,"ןורצב תאצוה , -- לאושיב תונזחהו הניגנה תודלות : סי ר ַא ה םיי ח רייד 3

0, 
 =- רעקיזומ עטסווװַאב ייב סעידָאלעמ עשידיי ןוא קיטאמעט עשידיי:ליזיימ ןמחנ 4

 ,1952 ,קרָאי-װינ ,"ףוקיא,
 ,ךוב רעטשרע ,ןייט שנרע ב .מ .א ןופ גנולמַאז םינונינ ,סקנּפ רטשילַאקיומ 5

 : ,1927 ענליוו

 .(121 ז"ז) 1924 יַאמ ,עשרַאװ ,רעמונ-ןייטשנרעב ,טלעוו"םינזח יד 6
 עשרַאװ -- ןַאקיסקעל"קיוװמ רענײמטגנלַא :רעגַארּפ .א ןא טַאטשנזייא .ד 1

 .(13 'זו 5
 ,(21 יז) 5 רעמונ ,1967 רעבָאטקָא ,סערייא-סָאנעוֿב -- ייטלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד/ 8
 .(108 ,107 ,105 'ז) 1960 ביבא-לת -- הירצויו תידוהיח הקיסומחה :אטילש לארשי 9
 .(166-164 ז"ז) 1950 ,ביבא-לת -- הקיספומל הידפולקיצנא :ץינייטש -- אטי 'לש 0

 (זסז8מסמ 1פמםזספ : 600/010701 401201004/ -- גאסט צסצצ, 1953, טס1טצמ6ס 4 .ו

 (68 'ז)
 ,ענליוו -- עיצַאּפוקַא ןוא החמחלמ ןופ ןרָאי יד ןיא ענליוו ןופ עטכישעג רעד ןופ סקנּפ
 "ריוו .א ר"ד ןוא דַאבַאש .צ רייד ,ןַארטיצ ,ל.ש ,ןעזייר .ז : עיגעלַאק-עיצקַאדער) 2
 .(יקסבוש

 ,עשרַאװ -- טלעוו-:םינזח יד -- סעיציזַאּפמַאק םנייטשנרעב .מ.א ןופ המישר עלופ 2
 .(10 ,9 ,8 זייז) 1924 יַאמ

 ,(30 ,25 ,24-22 ז"ז) 1957 ַָאטנָארָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגננ :ץינלַָאטס ןתנ 4
 .(41 'ז) 1925 ענליוו ,דליב ןוא טרָאװ ןיא ענליוו עשידיי :ןַא מ ס ַא ר ג ץירַַאמ ,5



 דלָאג קירנעה
(1902 == ) 

 םליפגנַאלק רענַאקירעמַא רעטשרע רעד

 ,לַא טימ -- "ןזַאלב רעקידנעגניז רעד;

 סָאװ -- עלָאריטּפיױה רעד ןיא ןָאסלָאשזד

 -ַאּפסקע םישדח עגנַאל ןופ ךשמ ןיא זיא

 לַאזיָאניק ןסיורג ןיא ןרָאװעג טרינ

 ןיא סַאג-ַאקסרָאטַאנעס ףיוא "?דידנעלּפס;

 ןיא טקנוּפדנעװ ַא ןעוועג זיא ,עשרַאוװ

 ןליוּפ ןיא ןבעל-קיזומ ןופ עגַאל רעד

 -עגסױרַא לענש טָאה םליפגנַאלק רעד

 רעטנזיוט ןוא ,םליפ ןעמוטש םעד טּפוטש

 ןעוועג טלָאמעד זיב ןענעז סָאװ ,סרעקיזומ

 ,סָאניק יד ןיא ןליּפש םייב טקיטפעשַאב

 ךָאנ גנַארד ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ןריולרַאפ ןבָאה

 ןסקַאוװעגסיױא ןענעז ,ןגער ןכָאנ ןעמָאװש יוװ ,ןוא עטַאסנעּפמָאקער רעלעירעטַאמ

 ןייז וצ ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעסערג ןוא ערענעלק ,ןעלבמַאסנַא-רעטסעקרָא

 ןלױּפ ןיא קיזומיזַאשזד-ןוא-ץנַאט ןופ רעטײרּפשרַאפ יד

 רעדירב יד ,דלָאג קירנעה ןוא רוטרַא רעדירב יד ןעוועג ןענעז ןרענָאיּפ יד ןשיווצ

 ,קעשַאטַאק ןועמש ןוא יקסניסַארַאק טנומגיז ,יקסרובסרעטעּפ ווַאלסינַאטס ןוא ישזעי

 ןבָאה עלַא ייז .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא יקצילַאה ןַאילוי ,דרַאלגנע שזעימישזַאק

 טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,עירטסודניא-קיזומ-ץנַאט ַא טלעטשעגפיוא

 טינשּפָא םעד ףיוא רעטיײל-ץיּפש םוצ .ןליוּפ ןופ ןבעל ןשירעליײװרַאפ-רוטלוק ןיא

 יװ טנַאקַאב ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש זיא סָאװ ,דלָאג קירנעה ןעגנַאגרעד רעבָא זיא

 .סעידָאלעמיזַאשזד עשימטיר סגנַארטסמרַא סיאול ןופ דיסח ַא

 ִּצ

 ןופ טמַאטשעג ןבָאה םידדצ עדייב סָאװ ,החּפשמ ַא ייב עשרַאװ ןיא רע זיא ןריובעג

 ,ַאטסידָאלעמ החּפשמ רעשילַאקיזומ-שירעמזעלק רעד ןופ -- רעטומ יד .סרעקיזומ

 יד ןופ ומצע סוחי ןוא תובא סוחי טימ רעקיזומ ַא -- לַאכימ רעטָאפ רעד ןוא

 רעד םיא זיא רָאי ייווצ ייב .רעטסעקרָא-ערעּפָא רעװעשרַאװ ןיא ןטסיטעלפ עטשרע

 טָאה ,גנולעטשרָאפ-"ןעמרַאק, ַא תעשב טיּפלוּפ םייב קידנציז : ןברָאטשעג רעטָאפ

 רעד ןופ טשטילגעגסױרַא םיא ךיז טָאה טנעמורטסניא רעד .טכעלש טליפרעד ךיז רע

 ,רָאי 48 טלָאמעד רע זיא ןעוועג טלַא ןוא .המשנ ןייז טכיוהעגסיוא טָאה רע ןוא טנַאה

 ןרָאװעג ןסירעגקעװַא זיא רע .קירנעה םעניילק ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא רערעווש ַא

 -סור ,וָאבמַאט ןטייוו ןיא רעטעפ ַא םענייז וצ ןרָאװעג טקישעג ןוא עמַאמ רעד ןופ

 רעטלע ןיא ...גנויצרעד ןייז טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ענייז םיבורק עלַא ּוװ ,דנַאל
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 רע זיא םעד ךָאנ גנַאל טשינ ןוא לדיפ ןענרעל ןבױהעגנָא רע טָאה רָאי ףניפ ןופ
 "וזַאלג רעדנַאסקעלַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא רעליש ַא ןרָאװעג

 ןייז טימ ןוא ןָאט ןכייוו ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז רֹע טָאה טלָאמעד ןיוש .ווָאנ

 ןופ עלעקניוו ַא ןיא ןלעטשקעװַא טּפָא ךיז רע טגעלפ .עיצַאזיװָארּפמיא וצ גנוגיינ

 ףיוא ןליּפשסױא סענורטס יד רעביא ךעלרעגניפ עניד יד טימ קידנעילפ ןוא רעמיצ
 ,המשנ ןייז ןופ רעצ םעד עלעדיפ ןייז
 -ַאװרעסנַאק-קיזומ רעד ןיא ןטערטעגנײרַא ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע

 יָאלַאכימ ןוא שטיװעצרַאב ווַאלסינַאטס ןעוועג ןענעז ןרָאסעּפָארּפ ענייז ּוװ ,עירָאט

 .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ּוװ ,לענָאיסעּפָארּפ טליּפשעג רע טָאה קיטייצכיילג .שטיוו

 רָאי 17 ןופ רעטלע ןיא רע זיא ױזַא ןוא .טיורב לקיטש ַא ףיוא ןענידרַאפ וצ יבַא

 ,רעטסעקרָא-עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ רעטסגניי רעד ןרָאװעג

 ןביױהעגנָא ןלױּפ םענעמוקעגפיוא-יינ ןופ ןבעל ןשילַאקיזומ ןיא ךיז טָאה לייוורעד

 -כרוד רעד ,עּפָארײא ץנַאג ןיא ןעוועג קיטייצ טַאהעג ןיוש זיא סָאװ ,סעצָארּפ ַא

 ןעגנַאלק עלענָאיצידַארט יד ןרעה וצ ןרָאװעג דימ זיא רעבָאהביל-קיזומ רעכעלטינש

 שיטסַאבמָאב יד טרינָאּפמיא טשינ רעמ ןבָאה'ס ,קיזומ רעשינָאפמיס-ערעּפָא רעד ןופ

 .ןצנעדַאק-לדיפ עטלצניקעגסיוא-שיזָאוטריװ ןוא סעירַא-ערעּפָא ענעגנוזעגסיוא
 ןופ ןעגנַאלק עכעלטימעג יד טייז ןייא ןופ :סעידָאלעמ עיינ ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה'ס

 רענעטיזַאשזד עטקַאהעגסיוא-שימטיר יד -- רעטייווצ רעד ןופ ןוא ןצלַאװ רעניוו יד
 ,סרעגענ רענַאעלרָא-וינ יד ןופ

 גלָאפרעד ןייז ץָארט ןוא ,ןעגנַאלק עיינ יד ןופ ןרָאװעג טרעבױצַאב זיא דלָאג קירנעה

 םעד ףיוא ןפרָאװעגרעביא ךיז רע טָאה ,סרעטסעקרָא עשירעטילימ ןופ טנעגיריד יו

 ןטסַאיזוטנע ןוא ןרָאסרוקערּפ ענייז ןופ רענייא ןרָאװעג ןוא קיזומ טרַא םעיינ

 רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעטסעקרָא םענעבילקעג ,םעניילק ַא טעדנירגעג טָאה רע

 .ןלױוּפ ןיא גנוגעװַאב-קיזומ רעיינ רעד טָא ןופ טנַאטנעזערּפער

 ?"ַאקסנַאימעשז, רעטמירַאב רעד ןיא לבמַאסנַא ןייז טימ רע טָאה טריטרעצנָאק

 ןוא סַאג-ָאקשוינָאמ ףיוא "ַאירדַא, רעטנַאגעלע רעד ןיא ,סַאג-ַאװָאטידערק ףיוא

 ןבָאה רַאוטרעּפער ןייז וצ .ַאשטיוועקנעש ףיוא "ָאקָא-עקסרָאמ , רעטַאעט-יווער ןיא

 ןוז רעד סוַארטש ןַאהָאי ןופ ןלירדַאק ןוא ןשרַאמ ,ןצלַאװ יד טרעהעג טלָאמעד

 ,(1893---1819) ייּפוס ץנַארפ ןופ "עירעלַאװַאק עטכייל, ןופ ןגוצסיוא ,(1899---1825)

 -ירפ ןופ ערוטרעווא-"ַאטרַאמ, יד ,(1915--1827) לפיוטדלַאװ לימע ןופ ןצלַאװ יד

 רעטקַארַאכ רעייז ןיא עכעלנע ,ןעגנופַאש ערעדנַא ןוא (1883--1812) ָאטָאלּפ קירעד

 | ,עטנכערעגסיוא יד וצ
 טרעהעג יונעג טָאה רע .ץַאלּפ ןייא ףיוא ןענַאטשעג טשינ רעבָא זיא דלָאג קירנעה

 ,געט עקידטלָאמעד יד ןיא ןוא .סנטייוו רעד ןופ ךיז ןגָארט סע סעידָאלעמ ערעסָאװ

 ןפיוא קילעפוצ ,רעִירפ רָאי עכעלטע טימ יד ןיוש ןבָאה ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 ,ןעדלָאב ידדוב רעריזירפ ןשירעגענ םעד ןופ רענעט ענעזָאלבעגסיױא טעּפמָארט

 -לבמַאסנַא עיינ ןצנַאג ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סע .טלעוו קיטש ַא ןעמונעגנייא טַאהעג

 ןבָאה ןטנעמורטסניאיץלָאה-ןוא-ךיירטש יד .ןרַאוטרעּפער עיינ טימ ןלעטשנעמַאזוצ
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 -לדיפ עלעדייא יד ןוא םילכ ענעלַאטעמ ןוא ענעכעלב יד טרָא רעייז ןטערטעגּפָא
 ,זַאשזד רעד .קיױּפ רעקישיור רעד עלָאר רעייז ןבעגעגרעביא ןבָאה ןטעילָאשזַאלפ
 ןצעזַאב וצ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה ,עקירעמַא טשרעהַאב טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ
 | ,עּפָארײא

 טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סע .רעטכייל ןייק ןעוועג טשינ געו רעד זיא ָאד רעבָא
 יד ןיא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .זַאשזד ןופ תוהמ-םצע ןגעוו חוכיוו רעפרַאש ַא

 ןופ גנוניישרעד ַא ןעזעג סעיניל עשידָאלעמ ענעכָארבעג ,עטּפַאלקעגסיוא-שימטיר

 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןוא ,טסולסנבעל ןטמיוצעג-טשינ טימ קַאמשעג ןקיליב|

 .עכַאּפע רעשימָאטַא-שימַאניד רעקידנעמוקנָא רעד ןופ קורדסיוא םעד ןענופעג ייז ןיא

 רעד טעװ גנוקריוו רעקידנריניצסַאפ ןייז קנַאד ַא זַא ,ןעוועג הדומ ןבָאה רעבָא עלַא

 טעװ ןוא ןטנָאזירָאה עשיטעטסעי-שירעלטסניק ענייז ןרעטיירבסיוא רעכיז זַאשזד

 רעשינָאפמיס רעטסנרע רעד ןופ טלעו רעד ןיא ןעגנירדניירַא ןטרעוװ ענייז טימ

 לעװַאר סירָאמ יװ ןרָאטיזָאּפמָאק עכלעזַא זַא ,ןעשעג ױזַא עקַאט זיא'ס ןוא .קיזומ

 רוטרַא ,(1950---1900) לייוו טרוק ,(--1882) יקסניװַארטס רָאגיא ,(1925--1875)

 -נַאװַא ערעדנַא ךס ַא ןוא (1927--1898) ןיוושרעג שזרָאשז ,(1955---1892) רעגענָאה

 -נײרַא סעיציזָאּפמָאק ערעייז ןיא ןבָאה ,קיזומ רענרעדָאמ רעיינ רעד ןופ ןטסידרַאג

 ,זַאשזד-סגנולייוורַאפ ןרַאפ שיּפיט ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטנעמעלע טריפעג
 עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ עפיט ןעגנַאגעגנָא ןענעז סע ןעוו ,טייצ רעד ןיא רעבָא

 ךיז טָאה ,טפנוקוצ ןייז ןוא זַאשזד ןרעביא סעיצַאגַאװיד עכַאלפ ןוא סעיסוקסיד

 רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,געוו-הרשּפ םענעגייא ןַא םענייז ןטערטעגסיוא דלָאג קירנעה

 רעטבילרַאפ ַא ןיילַא .ןליוּפ ןיא קיזומ-סגנולייוורַאפ רעטכייל רעצנַאג רעד ןופ געוו

 טצונַאב לכ םדוק ךיז רע טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ קיזומ רעשיעּפָארײא רעד ןיא

 ןוא ,ןַאמָאלעמ ןשיליוּפ ןופ רעיוא םעד עטנעָאנ ,סעידָאלעמ עלַאטנעמיטנעס טימ

 סָאװ ,םיל רבעמ ןופ עטרעדנַאװעגנײיא ,ןעמטיר עיינ יד טריטּפָאדַא קיטייצכיילג

 -ָאּפמָאק רעטרעדנוה ענייז עקַאט ןענעז .טייצ רעיינ רעד ןופ ןכייצ רעד ןעוועג ןענעז

 ןעועג סרעגַאלש םתס ןוא ןצלַאװ ,ןטָארטסקַָאפ ,ןסקָאפ-ווָאלס ,סָאגנַאט עטרינ

 ,קימטיר רעשימַאניד רעטריּפָאקניס טימ טייקשידָאלעמ רעסיז ןופ גנוצלעמשפיונוצ ַא

 רעד טימ ענעטכַאלפעגכרוד ,ןוויטָאמ עשידיי ןייק טרָאּפשעג טשינ ךיוא טָאה רע

 טַאהעג ןליױּפ ןיא ןבָאה סָאװ ,סָאדנַאסילג עשיטַאמָארכ ןוא עדנוקעס רעטרעסערגרַאּפ

 רעטסיימ רעד ןעוועג רע זיא םעד ץוחַא .ןקַאילָאּפ יד ןשיווצ וליפַא ,םידיסח ךס ַא

 ןיא ןייז ןתעשב ,שינַאטנַאּפס ןוא וויטיוטניא ןפַאשעג טָאה רע .עיצַאזיװָארּפמיא ןופ

 ץנערעגניא יד ביוא ןוא .וינעּפמעטס הׂשעמ ,םלוע ןטרימזַאיזוטנע ןטימ טקַאטנָאק

 ןעמ ןעק -- םזירָאטַאעלַא יו טנכיײצַאב טרעוװ גנופַאש רעד ןיא טייקילעפוצ ןופ

 רעד ןיא ןטסירָאטַאעלַא עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא דלָאג קירנעה זַא ,ןגָאז טסיירד

 .קיזומ
 "טפַאשקנעב; :ןעװעג ןענעז סרעגַאלש עטנַאקַאב סנטסרעממַא ענייז ןשיווצ

 1819 "ןרוכישנָא טנייה ךימ לעוו'כ זַא? ,(185:מ1מע7) "ןימשַאי , ,('1081:0048/)

 ,(1616 0608002 0664מ0216) "רימ ןופ קעװַא טשינ ייג, ,((18 810 6215 6
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 "ןרערט ענייד דָאש ַא/ ,(אזס)8 ק16/828 1 081810124) "עטצעל ןוא עטשרע ןיימ;

 .ערעדנַא ןוא (5228068 000010604 162)

 ןעמַאזוצ טָאה רע ּוװ ,דנַאלסור ןייק ןגָארטרַאפ םיא טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 טעדנירגעג יקסרובסרעטעּפ ישזעי רָאטיזָאּפמָאק-רעגַאלש ןרעלוּפָאּפ ןטייווצ ןטימ

 טריטרעצנָאק טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעטסעקרָאיזַאשזד ןטריזילַארטַאעט ןסיורג ַא

 ןרעטנוא ,עװקסָאמ ןיא טרעצנַאק ַא רענייז) דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ טעטש עטסערג יד ןיא

 1942 רָאי ןיא ןוא ,(ןשטנעמ 25,000 ןופ םלוע ןַא ןגיוצעג לָאמ ַא טָאה ,למיה ןעיירפ

 ךיז טָאה רע ּוװ ,לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוקעג סרעדנַא .נעג ןופ ײמרַא רעד טימ רע זיא

 ,"םולש, ןוא "חור, ,"תנוטנטקה ונצרא; רעדיל יד טימ טכַאמעג רעלוּפָאּפ ךיוא

 רעד ןופ ןּפיל יד ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא טשינ טייצ רעסיוועג ַא ןיא ןענעז סָאװ ,רעדיל

 ,קרָאי-וינ ןיא ךיז רע טניפעג ןרָאי עטצעל יד .דנַאל ןשידיי ןיא טנגוי רעשידיי

 ּצ

 -רעביא ריא ןיא זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא קיזומיזַאשזד-ןוא-ץנַאט עטגייווצרַאפ-טיירב יד

 טריריּפסניא שילַאקיזומ-קיטסייג זיא ,טנעה עשידיי ןיא ןגעלעג טייהרעמ רעקידנגיוו

 ,ליטס ןייז ןפרָאװעגנָא ריא טָאה רע .דלָאג קירנעה רעפעש ןקידנזיורב ריא ןופ ןעוועג

 -עטסע ןשִיעּפָאריײא ,םזילַאטנעמיטנעס ןשידיי טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא סָאװ

 רעטייווצ רעד תעשב עקירעמַא ןיא יו טקנוּפ ןוא .םזימַאניד םענרעדָאמ ןוא םזיט

 ענייז טימ טָאה סָאװ רעד ןעוועג (ןוז ַא סנזח ַא) ןילרעב גניווריא זיא ,המחלמ-טלעוו

 ןענעז רעדיל ענייז ןוא רענַאקירעמַא ןדעי ןופ עלעטניּפ ןיא ןפָארטעגנײרַא רעדיל

 טָאה יז ּוװ ,ןטנָארפ עלַא ףיוא ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג

 עדייב ןשיווצ ןופ הפוקת רעד ןיא ןליוּפ ןיא דלָאג קירנעה ךיוא זיא ױזַא -- טפמעקעג

 דיירפ טגנערבעגניירַא דיל ןרעליוּפָאּפ ןייז טימ טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג תומחלמ-טלעוו

 ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןופ רעזייה עלַא ןיא טייקיטכיל ןוא

 עיפאר גָאיל ביב

 עשרַאװ ,'ןָאקיפקעל-קיזמ רענײמעגלַאפ :רעגַארּּפ .א ןא טַאטשנזייא .ד

 .(150 יז) 6
 .(225 ,103 ,95 זייז) .1. 8860114811 : (0601/100161 100 141886 1967 .2



 לעּפמיג ווַאלסינַארב
 (גרעטבמטל ןיא 1 .בענ)

 טבעלעג ןבָאה ןליוּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא

 -עייז סָאװ ,סעילימַאפ עטגייוװצרַאפ-טיירב

 ןעועג תורוד עכעלטע ןענעז ןעמענ ער

 -ומ ןוא-רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ

 -רַאפ ןוא עטעוועדנופעגנייא .ןבעל-קיז

 -רוטלוק עיינ טיובעג ייז ןבָאה ,עטלצרָאװ

 טלעטשעגפיוא ךיוא םעד ךרוד ןוא ןגייווצ

 ןענעז סָאװ ,סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע עשירפ

 -רעדנוה רַאפ הסנרּפ ןופ רוקמ ַא ןעוועג

 ערעייז ןוא רעטעברַא-טסנוק עשידיי רעט
 טעברַא רעייז ןיא ןבָאה ייז ,תוחּפשמ

 רעייז ןוא טייקנדירפוצ עקיטסייג ןענופעג

 .ןרעטלע ערעייז ןופ ןגעוו יד ןיא ןעגנַאגעג רעדניק יד ןענעז טפָא

 ,גרעבמעל ןיא לעּפמיג החּפשמ-זזָאוטריװ עקידריווקרעמ יד ןעוועג זיא ענייא ַאזַא

 ןעמונרַאפ ךיז סלעּפמיג יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןיוש

 טימ --- טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא -- רעטעּפש ןוא ,רעטַאעט ןשידיי טימ

 ערעכעה ץלַא וצ טריפעג ןוא טלקיװטנַא םיא עיגרענע ןוא ימ רעטסערג רעד

 ןופ םינָאניס ַא ןעוועג גרעבמעל ןיא לעּפמיג החּפשמ יד זיא ױזַא ןוא ,ןעלּפַאטש

 ,טסנוק-רעטַאעט רעשידיי

 רענעזעוועג ַא ,לעּפמיג רעב-בקעי ןעוועג זיא החּפשמ רעד ןופ רעגייל-תודוסי רעד

 עניב ענייש יד טזָאלרַאפ רעבָא טָאה רע .גרעבמעל ןיא ערעּפָא רעד ןופ רעגניז

 ןשידיי ןופ עלעגעוו ןעמערָא ןיא טנַאּפשעגניײא ךיז ןוא ערעּפָא רעשַייוג רעד ןופ

 ןפַאשעג טָאה רע זיב ,גנַאל ױזַא טּפעלשעג סע טָאה רע .רָאיטקַא ןקידנרעדנַאװ

 ייווצ ענייז ןבָאה טוט ןייז ךָאנ ןוא ,גרעבמעל ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ םייה ַא

 רעד ןרָאװעג זיא רערעטלע רעד .קרעוו-סנבעל סנטַאט םעד ןעמונעגרעביא ןיז

 טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,ףלָאדַא ,רעטייווצ רעד ןוא ,רעטַאעט ןופ רעריפ-סטפעשעג

 טנעגיריד ןוא רעטייל רעשילַאקיזומ רעד ןעוועג זיא -- גנודליב עשילַאקיזומ

 ,רעטסעקרָא-רעטַאעט םענופ

 -ַאיסעּפָארּפ ןסקַאוװעגסיוא ןענעז יירד עלַא ןוא ןיז יירד טַאהעג טָאה לעּפמיג ףלָאדַא

 -רעדנּווװ ַא ןעוועג זיא ,לָארַאק ,רעטסטלע רעד :סרעקיזומ עכיירגלַאפרעד ,עלענ

 עטסערג יד טימ ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטסױרַא טגעלפ סָאװ ,רָאטַאינַאּפמָאקַא רערַאב

 ,טסעג עשידנעלסיוא ךיוא יו ,עשיליוּפ ,ןזָאוטריוװ:ןילָאװ ןוא ןטסילָאס-סרעגניז

 -נעטש רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .ןלױּפ ןייק ןלָארטסַאג ףיוא ןעמוקעג ןענעז סָאװ
 ענייז עלַא ףיוא װַאלסינָארב רעדורב ןטסגניי ןייז ןופ רעטײלגַאבדָאנַאיּפ רעקיד
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 ,בקעי ,רעטייוצ רעד .טלעװ רעד רעביא ןוא דנַאל ןרעביא ןעענרוט-ןטרעצנָאק
 ,טסינַאיּפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא ,ַאבוק ןפור םיא טגעלפ ןעמ יװ ,רעדָא
 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,דנַאל ןופ ןצענערג יד רעסיוא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ

 ןופ ןעגנופַאש יד ןריטערּפרעטניא ןטימ ןעוועג םש"הנוק ךיז טָאה רע .טבעלעג

 עשרַאװ ןיא סרוקנָאק-ןעּפָאש םענופ רעגערטזיירּפ ןעוועג עקַאט זיא רע ןוא ,ןעּפָאש
 ,1927 רָאי ןיא

 סָאד טָאה םיא ןוא ,ַאלסינָארב ןעוועג זיא רעדירב יירד יד ןופ רעטסגנִיי רעד
 עלעירעטַאמ יד .החּפשמ רעצנַאג רעד ןיא ערעדנַא עלַא יו טליּפשעגוצ רעמ לזמ
 טשינ ןענעז סע ןוא ערעטכייל ַא ןעועג טלָאמעד ןיוש זיא םייה רעד ןופ עגַאל

 עשילַאקיזומ עקירעהעג יד םיא ןבעג ןיא ןרעטש ןלָאז סָאװ ,תועינמ םוש ןייק ןעוועג

 ןייז ןיא תוחוכ עשיגָאגַאדעּפ עטסעב יד ןיא ןעגנַאגעג זיא'ס יצ .גנודליבסיוא

 ןוא ןיוו ןייק םיא ןקיש ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס יצ ,גרעבמעל טָאטש-ןריובעג

 ןָאטעג ענייז עטנעָאנ עקימורַא יד ןבָאה ןלַאפ עלַא ןיא --- ןילרעב ןייק רעטעּפש
 יד וצ ןריפרעד וצ םיא ,הגרדמ רערעכעה ַא וצ ןעגנערב וצ םיא ידכב ,ץלַא
 ,טעטיזָאוטריװ ןופ ןעלּפַאטש

 רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא :טשױטנַא טשינ טָאה לעּפמיג ווַאלסינָארב ןוא

 .טלעוו רעד ףיוא ןזָאוטריװ-ןילָאװ עטסערג יד ןופ רענייא יו ,ןעוועג טנכעררַאפ

 -רעביא יד ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט טנומגיז טביירש סלעּפמיג יד ןופ םייה רעד ןגעוו
 : הפוקת ענעסירעג

 רעטסײמלעּפַאק םעד ןופ עילימַאפ רעד ייב רשייגנייא עטּפָא ןעוועג ןענעז רימ;

 ןופ ,רעפסָאמטַא ןַא ןפַאש וצ ןענַאטשרַאפ טָאה יורפ עביל ןייז .לעּפמיג ףלָאדַא

 ,ענעגייא ךיוא יו ,רעלטסניק עטזיירעגוצ קילעפוצ ןסָאנעג ןרעג ןבָאה'ס רעכלעוו

 ןגעלפ רעלטסניק עטנעקרענָא ןוא עטריסנַאװַא ,רעגנַאפנָא ,ןטסיטרַא רעגרעבמעל
 ןרעה םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןוא הריד רענעדײשַאב רעד ןיא ןציז זייוונעהעש
 טימ ןסיירטימ טגעלפ סָאװ ,לעּפמיג (ַאבוק) בקעי טסינַאיּפ ןגנוי ךָאנ ןַאד םעד
 רעטומ יד ךיז טדנעוו טָא ןוא .טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב ןוא קינכעט רעפייר ןייז
 הנהמ לָאז רע ,לעּפמיג ווַאלסינָארב רעלדיפ ןטמירַאב-רעטעּפש םעד ,ןטסגניי םוצ
 ,לָארַאק ,רעטסטלע רעד טמענרַאפ ענַאיּפ רעד ייב ַאבוק ןופ טרָא סָאד .טסעג יד ןייז

 רעיינ ַא ןָא ךיז טבייה'ס ןוא לדיפ םעד ןוװַאלסינָארב רעטנוא טגָארט עטַאט רעד |
 ,עסיורג יד ,טסנרע טרעו ןקענָארב ןופ למינּפ עטלכיימשעצ עגנוי סָאד .טרעצנָאק
 רַאפ טייטש'ס זַא ,טסעגרַאפ ןעמ .טערומשזרַאפ בלַאה -- ןגיוא עלופקורדסיוא
 ןקריוו וצ ןָא טבייה תושמשה-ןיב רעד .ךעלעזייה עצרוק ןיא לרוחב גנוי ַא זדנוא
 ףיוא לדיפ סזָאוטריװ םענופ רענעט יד יװ רעקינייו טשינ ,עיזַאטנַאפ רעד ףיוא
 ,רעהעג ןייד

 טגעלפ ױזַא זַא ,רָאפ ךיז טסלעטש ןוא ַאונעג ַא ןיא ץעגרע רעבירַא ךיז טסגָארט

 יד ןפושיּכרַאפ ןוא רענעט ענייז ןרעביוצסיוא ינינַאגַאּפ רעניילק רעד סיוועג

 ןופ טייקיטכיו יד טקיטעטשַאב לָאמ קירביא ןַא רימ ךיז טָאה'ס ...רערעהוצ

 .געוו-גנולקיװטנַא ןייז רַאפ ןוא רעלטסניק ןרַאפ רעפסָאמטַא רעקידנכערּפשטנַא
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  טײקידעכָאװ ןופ ןָאטעגסיױא םייה רעקיזָאד רעד ןיא ןעוועג זיא ,ךיז טכַאד ,ץלַא

 "..רעכעה ךָאנ טשינ ביוא, וצ גנובערטש ַא ףיוא טגָאזעג תודע טָאה ןוא

 ןימ ַא ,טייקכעלקריװ רעָארג רעד ןופ סױרַא ךיז טסייר סָאװ ,בוט-םוי ןימ ַא

 עקיניזטסּוװַאברעטנוא יד טקעװ ןוא טשיורַאב ,טקיווקרעד סָאװ ,שישַאכ רעקיטסייג

 ,.."טייקידבוט-םוי-תבש ךָאנ טפַאשקנעב

 | ּצ
 רעד טָאה ןרָאי עטסגניי יד ןופ .1911 רָאי ןיא לעּפמיג ווַאלסינָארב זיא ןריובעג

 עטשרע יד ןוא לדיפ ֹוצ ןעגנוגיונ ןוא טנַאלַאט ןזיװעגסױרַא קענָארב רעניילק

 ךיז טָאה עטַאט רעד ןעוו .ףלָאדַא רעטָאפ ןייז ןופ ןעמוקַאב רע טָאה סעיצקעל

 קיזומ ןופ גע ןרעווש ןפיוא ןזָאל וצ ןוז םעד יֵַאדכ זיא סע זַא ,טגייצרעביא

 רעקיזומיגָאגַאדעּפ ןויטַאטירָאטיױא ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא םיא רע טָאה

 ןעזרעד לענש טָאה רערעל רעד .להַאטספלָאװ יצירוַאמ רָאסעּפָארּפ-ןילָאיװ ןוא

 טָאה רע .ןענרעל וצ ןליוו ןקרַאטש ןייז טצַאשעגּפָא רעמ ךָאנ ןוא ןטייקיעפ סקענָארב

 זיא רערעל ןייז ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא .ערעירַאק'ןזָאוטריװ ַא טגָאזעגסיױרָאפ םיא

 ,עימעדַאקַא-קיזומ רעד ןיא טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,ןיוו ןייק ןרָאװעג טקישעג רע

 ןענעז סרערעל ענייז ןשיוװצ .לושכיוה-קיזומ רעד ןיא -- ןילרעב ןייק רעטעּפש ןוא

 .ןַאמרעבוה וַאלסינָארב ןוא שעלפ לָארַאק ןעוועג

 ןרָאװעג טנַאקַאב זיא לעּפמיג װַאלסינָארב ןוא ,טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע

 -טרעצנָאק יד טנפעעג םיא רַאפ ךיז ןבָאה סע .עּפָארײא ןופ טעטשטּפױה עלַא ןיא

 עשיעּפָארײא עלַא ןיא טריטרעצנָאק טָאה רע ןוא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןלַאז

 טרעביוצַאב םוטעמוא טָאה רע .עקירעמַא-םורד ןוא-ןופצ ןיא ךיוא יו ,רעדנעל

 ןפָארטעגנָא רע טָאה ךיז וצ גנוָיצַאב רעטוג-לעיצעּפס ַא ףיוא רעבָא ,ןליּפש ןייז טימ

 גלָאפרעד ןלַאסָאלָאק ַא טַאהעג רע טָאה טרָאד .עילַאטיא ןיא ,קיזומ ןופ דנַאל ןיא

 ןעזנָא ןוא גנונעקרענָא טגנערבעג םיא ןבָאה ןטירטסױרַא ענייז ןוא

 טגעלפ ןוא קיזומ עשינעילַאטיא יד טַאהעג ביל ללכב טָאה לעּפמיג ווַאלסינָארב

 .ןרָאטיזָאּפמָאק עשינעילַאטיא ןופ ןעגנופַאש ןלַאטישטער ענייז ןיא ןעמענניײרַא

 עצנַאג יד .ינינַאגַאּפ ןופ סעיציזָאּפמָאק יד ףיוא טריזילַאיצעּפס ךיז רע טָאה רקיעב

 ,רעדילביול ןעגנוזעג םיא ןוא גנורעטסיײגַאב טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה עסערַּפ

 עשיטַארקָאמעד ןזָאלבעג ךָאנ ןבָאה עּפָארײא ןיא ןעוו ,1927 רָאי ןיא סָאד זיא ןעוועג

 ינילָאסומ .ּוװ ,עילַאטיא ןיא וליפַא .עיירפ ַא ןעוועג ךָאנ זיא טפול יד ןוא ןטניוו

 ןעמ .עלַארעביל ַא ןעוועג רעפסָאמטַא יד ךָאנ זיא ,רָאי ףניפ טריגער ןיוש טָאה

 -רָאפ זיא סע ּוװ ,ינינַאגַאּפ ןופ רבק ןפיוא טגנערבעג ווַאלסינָארב ןגנוי םעד טָאה

 לדיפ סינינַאגַאּפ ןגָארטעגרעטנוא םיא טָאה ןעמ ןוא גנורעייפיהרכזַא ןַא ןעמוקעג

 ןייז ןיא ינילָאסומ ןופ טסַאג רעד ןעװעג זיא רע .גנופַאש ַא סנייז ןריפוצסיוא

 ןייז ןיא גינעק ןשינעילַאטיא ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןוא םייה רעטַאווירּפ

 .ץנעידיוא ןַא ףיוא טסּפױוּפ םוצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ךיוא רע זיא ףוס םוצ .ץַאלַאּפ

 טסיורגעג םיא טימ ךיז טָאה םיור ןיא טפַאשרעייטשרָאפ עשיטַאמָאלּפיד עשיליוּפ יד

 .רָאי 17 ןעוועג ןצנַאג ןיא טלָאמעד רע זיא טלַא ןוא .דובכ ןסיורג טלייטעגוצ םיא ןוא
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 ןעגנודַאלניײא ןעמוקעגנָא םיא וצ ןענעז ,עילַאטיא ןיא ןגלָאפרעד עסיורג יד ךָאנ

 ןעמוקעג 1928 ןיא זיא רע ןעוו ןוא .טלעוו רעד ןיא ןלַאזטרעצנָאק עטסערג יד ןופ

 ןענעז ןטרעצנָאק ענייז .טנעה יד ףיוא ןגָארטעג שממ םיא ןעמ טָאה ,ןליוּפ ןייק

 -רַאפ סָאד טָאה רע .ןלױוּפ ןיא ןענַאמָאלעמ עשידיי יד רַאפ םיבוט-םימי ןרָאװעג

 ןטרעצנַאק ענייז ןופ ןעמַארגָארּפ יד ןיא קידנעטש טָאה רע ןוא ןצַאשוצּפָא ןענַאטש

 ענייז ףיוא .טלַאהניא ןוא רעטקַארַאכ ןשידיי ןופ סעיציזָאּפמָאק ןעמונעגניירַא

 -ַארַאס ָאלבַאּפ ,ילַאטיװ ַאטסיטַאב"ינַאװָאשזד : ןרעה ןזָאל רע טגעלפ ןטירטסױרַא

 ,ךורב סקַאמ ,יקסװוַאינעיװ קירנעה ,ןָאסלעדנעמ סקילעפ ,ינינַאגַאּפ יַאלָאקינ ,עטַאס
 .ןורחא ףסוי ןוא יקסנימַאס רַאזַאל

 עכלעוו ןיא --- עשרַאװ ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןטימ ןטרעצנָאק יד ץוחַא

 רעדירב ייווצ ענייז טימ ןעמַאזוצ רע טָאה --- טסילָאס יװ טקילײטַאב ךיז טָאה רע

 ןלָארַאק טימ ןעמַאזוצ ווַאלסיגָארב .ןטרעצנַאק-רעמַאק עקידנרעלַאב טנדרָאעגנייא

 עדייב ןוא טשיל ןוא ןעּפָאש טליּפשעג טָאה ןיילַא לָארַאק ,ןטַאנָאס טליּפשעג ןבָאה

 ייוצ ףיוא ןעגנופַאש ןליּפש ןגעלפ -- בוקַאי ןוא לָארַאק -- ןטסינַאיּפ-רעדירב
 .ןריוװַאלק

 ּצ

 ןטסוװיטַאטירָאטױא םעד ךרוד ןבעגעג ,ןליּפש ןייז ןופ גנוצַאשּפָא ןַא ָאד גנערב ךיא

 ,טנייה ןיא ןבירשעג ,סינּפיק םחנמ ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא רעקיטירק-קיזומ

 ,1928 רַאונַאי ןטס29 םעד

 קינכעט עשיזָאוטריװ עקידנצילב ַא טציזַאב לעּפמיג װַאלסינָארב רעגנוי רעד;

 טײקטקָאטעג רעטלרעּפעג ןוא טייקטכייל רערעדנוזַאב ַא טימ ןליּפש ןייז ןיא טוט ןוא

 עקיצנייא סָאד .ןייטשוצייב טָאה רעלטסניק-לדיפ ַא סָאװ ,סעבַאגפיוא עטסרעווש יד

 ןופ טייקגרַאק יד זיא ,רעלטסניק ןעגנוי םעד ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ףרַאד'מ סָאװ

 זיירק ןגנע ןַא ןיא סעּפע ,ןָאט םעד טימ ,לדיפ ןטימ ךיז ןרירטנעצנָאק סָאד ,םענרַאפ

 זיײװנטנעמָאמ ךָאנ םיא טלעפ סעּפע .ךיז ןיא --- טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,ךיז םורַא

 ַא טפָא םיא ייב ךיז טריּפש סע ןוא גנוגעווַאב-ךירטש רעד ןיא טייהיירפ רעמ

 -ץרַאה ליפ ױזַא טימ רעבָא טליּפש זָאוטריװ רעקיזָאד רעד .ָאּפמעט עטגָאיעגוצ

 ןענַאמרעבוה רעסיוא סָאװ ,גנובעלרעביא ןוא ליפעג ליפ ױזַא טימ ,גנוסיגסיוא

 רענייז ןָאט רעד ןוא .רעלטסניק-ןילָאיװ ןרעדנַא ןַא ייב ןטלעז רעייז סָאד רימ ןרעה

 ,שיטַארקָאטסירַא הגרדמ רעטסכעה רעד ףיוא ןוא קידנרעבױצַאב ױזַא ,סיז ױזַא זיא

 ןופ הקיני יד טיצ סָאװ ,סקיטפַאהנסַאר סעּפע ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,ןָאט-ןילָאיװ ַא

 עשידיי טליוו ריא ביוא ןוא) רעקיזומ תורוד-רוד ןופ ,לַאװק ןשילַאקיזומ ןטלַא ןַא

 ןוא טריניפַאר גנַאל-תורוד תומשנ עשילַאקיומ יד ךרוד זיא ןוא ,(רעקיזומ

 ,ןרָאװעג טריוויטלוק

 ןדייז םעד ןופ לקיניא םעד ןופ טייקכעלקירדסיוא רעלעודיווידניא רעד ןיא

 ןָאט רעקיזָאד רעד טָאה ,ןעגנוזַאב ךעלמיטסקלָאפ ױזַא טָאה םכילע-םולש סָאװ

 ןטלעז רעײז טרעה ןעמ סָאװ ,רעבמעט ןוא ץנַאלג'רעביוצ םעד ןעמוקַאב

 רעבָא ,טפַארק ןייז זיא קרַאטש קירעביא טשינ ןוא ןָאט רעד זיא סיורג טשינ



 79 לעּפמיג וװַאלסינַארב

 רעכעלטשריפ-עינַאּפמַאש ַא :טגָאזעג רעקיטכיר ןוא ,שיטַארקָאטסירַא טסכעה

 .ןָאטיןילָאיװ

 -עטנַאק יד ןוא ,ןליּפש סלעּפמיג ןגנוי םעד ןיא ךיז טריּפש תוקיבד עקידתודוס ַא

 ךיז טזָאל סָאװ ,תוקיבד עשידיי עלעיצעּפס ַא ,טליוו ריא ביוא ןוא ,ןלעטשדַאנעל

 עטכַאמרַאפ ןוא ליומ םעד םורַא ןסַאמירג יד ןיא ,ןליּפש ןתעב םינּפ ןייז ףיוא ןזעל

 םיא טָאה רַאברעדנּוװ .(טקַא ןטשרע ןיא קוביד סיקסינַא ןופ ןנח ןימ ַא) ןגיוא

 עשילַאעדיא ןַא טושּפ ,לעּפמיג לָארַאק רעדורב רערעטלע ןייז ריװַאלק ןפיוא טיילגַאב

 ."ריווַאלק ןוא לדיפ ןשיווצ גנוסיגפיונוצ

 ןיא ןעמונעג ליײיטנָא לעּפמיג וַאלסינָארב טָאה רעטעּפש ןטַאנָאמ עכעלטע טימ

 רעטנוא טליּפשעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,עשרַאװ ןיא טרעצנָאק ןשינָאפמיס ַא

 לעּפמיג װאלסינאדּב ןופ טועצנאק

 - רטעד ןטיזפ םעד - ָאיװ רעגנּוי רעד |
 ףיוא רע טערט שדוח יָארּב רעלטסניקיןיל

 ןיא טסילָאס סלא -יװ לעּפמיג ווַאלסינ
 ,צינָאמרַאהליפ רעד ןייק ןדַאלענניײא רעד

 "יריד טרעצנָאק ןטימ | ייר ַא ףיוא ןלױּפ

 רעטסּוװַאּב רעד טריג ,ןטרעצנָאק
 ידירפ רַאקסָא

 ,דירפ רַאקסָא טנעגיריד ןשטייד-שידיי ןטמירַאבטלעװ טלָאמעד ןופ עטוטַאב רעד

 : טרעצנָאק םעד ןגעוו ןבירשעג טָאה רעקיטירק-קיזומ רערעדנַא ןַא סָאװ טָא ןוא

 ייווצ ,לָאמ ַא טימ סנרעטש ייווצ .גנומיטש עקידבוט-םוי ַא .לעּפמיג ןוא דירפ,

 -טנַאלַאט רעייז רעד ןוא דירפ רַאקסָא טנעגיריד רעלַאינעג רעד -- םינואג עשידיי

 ןסיוו טימ ןדָאלַאב ,יורג ןיוש רעטשרע רעד .לעּפמיג װַאלסינָארב רעלדיפ רעלופ

 רעד ףיוא טירט עכיירגיז רעבָא ,עטשרע יד טציא טלעטש רעטייווצ רעד ,םור ןוא

 ..טלעוו רעשילַאקיזמ רעטיירב רעד ןופ עדַארטסע-קיזומ

 ביײהנָא ןופ .לעּפמיג ווַאלסינָארב ,ןואג ןטייווצ ןפיוא ייר יד ןעמוקעג זיא ןַאד..

 ,טנַאה סרעלדיפ ןיא לסיב ַא טרעטיצ קישטימס רעד ,עמערט ערַאבקרעמַאב-םיוק ַא

 רעשידָאלעמ ,רעסיז ַא ךיז טליּפשעצ סע ןוא טשרעהַאב רע טרעװ דלַאב רעבָא

 ןליּפש סלעּפמיג ,דיליטפַאשקנעב ַא סיוא טגניז ןָאט רענעטעמַאס רעכייוו ַא :גנַאלק

 טסייר רע .טּפַארק ןייז טגיל ָאד ןוא ,דלודעג טימ טליּפש רע .רַאבלטיממוא זיא

 ."רערעהוצ םעד טימ

 ִּצ

 ןבעל קיור רעלטסניק םעד טזָאלעג טשינ ןבָאה טייצ רעד ןופ ןשינעעשעג יד

 ןעמוקעג ןוא עּפָאריײא טזָאלרַאפ רע טָאה גרעבסגינעק ןיא טעברַא רָאי עכעלטע ךָאנ
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 םעיינ ןיא ךיז ןרירגעטניא סָאד זַא ,סיוא טזייוו .םייה עיינ ַא ןכוז עקירעמַא .ןייק

 וצ ןלַאפעגסיוא רעבירעד םיא זיא סע ןוא ןעמוקעגנָא טשינ טכייל םיא זיא ןבעל

 קיטעט ןעוועג 1927 רָאי ןיא רע זיא ,ױזַא ןוא .טעטש ענעדישרַאפ רעביא ןרעדנַאװ

 זיא רע ּוװ ,דּוװילָאה ןיא -- 1941 רָאי ןיא -- רעטעּפש ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא

 ---1945 ןרָאי יד ןיא ןוא ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןכעלטנגוי ןופ טנעגיריד ןעוועג

 -ַאידַארק רעד ייב רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןופ טנעגיריד ,קרָאי-וינ ןיא -- 0

 .ןייק ןרָאפעגקירוצ רע זיא 1962 רָאי ןיא .?קרָאי-וינ ןיא טפַאשלעזעג רעשינָאפ

 ."טעטניווק-ךיירטש רעװעשרַאװ, ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא טָאה רע ּוװ ,ןליוּפ

 ּצ

 ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש לעּפמיג ןרעטלע יד ןופ ףוס ןשיגַארט םעד ןגעוו

 :ןרעטש ענעשַאלרַאפ ךוב

 םוטנדיי רעגרעבמעל סָאד טכַארבעגמוא ןוא ןשטייד יד ןעמוקעג ןענעז רעטעּפש.2

 -רעטַאעט רעשידיי רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזצ ןוא סלעּפמיג יד טימ ןעמַאזוצ

 וװַאלסינָארב ןוא בוקַאי ,לָארַאק רעקיזומ יד ןופ ןרעטלע יד .גרעבמעל ןיא החּפשמ

 .עטזָאלרָאװרַאפ ןוא עטרעגנוהעגסיוא ָאטעג ןיא טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה לעּפמיג

 ."ץישזלעב ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןשטייד יד ךרוד ןענעז ייז

 ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט-גרעבדורג קחצי טביירש לָארַאק ןוז ןטסטלע םעד ןגעוו

 ןיא לָאטיּפש-הסיפת ןיא 1942 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע זַא ,געוו ןיימ ףױא

 ענעסירעגרעביא יד ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט טנומגיז רעביא טיג סע יװ ןוא .ַארַאכוב

 .עקירעמַא ןיא בוקַאי טסינַאיּפ רעד ךיז טניפעג ,הפוקת

 רעד ןופ קיזומ יד קיביײא ףיוא ןסירעגרעביא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד טָאה ױזַא

 טכליהעגּפָא תורוד עגנַאל ךָאנ ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא טלָאװ סָאװ ,לעּפמיג החּפשמ

 ,טלעוו רעד רעביא

 עי פ ַא ר ג ַא י ל בי ב

 -לַארטנעצ -- ןבעגעגסױרַא ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד, :ווָאקרוט טנומגיז 1
 ,(1233 ,1232 ,120 :ז"ז) 1961 -- עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ

 דנַאברַאפילַארטנעצ -- ןבעגעגסױרַא ,ןרעטש ענעשָאלראפא :ווָאקרוט סַאנָאי 2
 .(251-235 : ז"ז) 1 דנַאב 1953 -- עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ
 -לַארטנעצ -- ןבעגעגסױרַא ,"געוו ןיימ ףױא; :גרעבדדורג-ווָאקרוט קחצי
 ,1964 -- עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשילוּפ ןופ דנַאברַאפ
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 1 24 יט ,14181606 1964 (82 'ז)

 .1928 רַאונַאי ןטס29 ןופ "טנייה , ןיא לקיטרַא - סינּפיק .מ 5
 "לעּפמינ וַאלסינַארב ןופ טרעצנַאק; -- 19.10.1928 ןופ ךָאוו עטרירטסוליא

 | .(ָאטָאפ טימ)
 רעט3) 'ףָאקיסקעליקיװמ רענײמענלַא :רעגַארּפ .א ןא טַאטשנזייא .ד .

 יה - - ,(167 יז) 1936 עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא ,(טפעה



 ןײטשטַאלג בקעי
(1895---1942) 

 -ערעטניא ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד רַאפ

 -ױּפ ןופ הפוקת-םוקמוא רעד טימ טריס

 ןופ דליב סָאד טנַאקַאב זיא םוטנדיי ןשיל

 -רָאק שונַאי ר"ד רעביירש ןוא גָאגַאדעּפ

 -לעוו ,רעדניק טרעדנוה ענייז טימ קַאשט

 עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענעז עכ

 ןטצעל רעייז ןיא ,ײץַאלּפ-גַאלשמוא , םוצ

 ןרָאװעג זיא דליב סָאד .טיוט םוצ געוו

 רעד ןופ קורדסיוא רעשילָאבמיס רעד

 סָאד יו טקנוּפ ,הפוקת:עיגָאלָאריטרַאמ

 תולג , ןגרעבנעשריה ןופ דליב עטנַאקַאב

 ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג זיא "דרפס

 ,ללכב תולג ןשידיי

 ןײטשטַאלג בקעי ןופ דליב סָאד שטנעמ ןדעי ףיוא טכַאמ קורדנייא ןכעלנע ןַא

 ןופ ּפָארַא זדנוא ףיוא טקוק סָאװ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאכ-רעדניק ןייז טימ

 ."תואטיגה ימחול; ץוביק ןיא ייזומ ןופ ןוא םילשורי ןיא "םשו די, ןופ טנעוו יד

 םוטנדיי ןשילוּפ ןופ עידעגַארט רעצנַאג רעד ןגעוו תודע טגָאז דליב עקיזָאד סָאד

 ענעּפמורשעגנייא ןוא עטכיילבעגסיוא .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -- עקנַארק ןוא ערַאד ,ךעלקעב ענעלַאפעגנייא ןוא ןגיוא ענעקָארשעצ ,ךעלמינּפ

 סנײטשטַאלג בקעי ןופ רעמענליײטנָא ,ןטסירָאכ-רעדניק יד ןעוועג ייז ןענעז עכלעזַא

 ,רעסַאלב ,רעטרַאדעגסיױא ןַא -- ןײלַא רע ןוא .עשרַאװ-ָאטעג ןיא רָאכ-רעדניק

 רעטרעגנוהעגסיוא ןַא ,ןגיוא עקידנענערב-ץרַאוװש ,עטליפעגנָא ןרָאצ ןוא רעצ טימ

 רעדניק ,רעדניק ענייז םיא םורַא ןוא ןטימ ןיא טייטש --- רעטרעטַאמעגסיוא ןוא

 יד ןיא טלקמ-םוקמ ַא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע ענעברָאטשעגסיױא ןופ

 רעד ףיוא טרַאװעג רערעל ןוא טנעגיריד רעייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ןעמייה-רעדניק

 ןבעל קירעיױרט רעייז טליפעגסיוא גנַאזעג טָאה טייצנשיווצ ןיא ,גנוזיילסיוא

 ןעמַאװצ ןוא טקינײּפעג ךיז ייז טימ ןעמַאזוצ ,ייז טימ ןעמַאזוצ ןעוועג רע זיא

 זיא סָאװ ,הליפת:לעב רערַאדנעגעל רעד יוװ ױזַא ןוא, ,ןברָאטשעג ייז טימ

 בקעי טָאה יױוַא ,הדובע רעקידרוּפיכ-םוי רעד תעב דומע םייב ןלַאפעגקעװַא

 -ּפַא טשינ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טכיוהעגסיוא םעטָא ןטצעל ןייז ןײטשטַאלג

 טומ ןוא דיירפ ןגָארט וצ קידנרעהפיוא טשינ ןוא הדובע ןייז ןופ קידנטערט

 רערעלדָאישיצ ענעמוקעגמוא יד ךָאנ ךוב-רוכזי ןופ) .יָאטעג-יצַאנ ןופ ןפַאלקש יד וצ

 ,(ןלױּפ ןיא
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 גטוו"סנבעל ןייז
 טמַאטשעג ןוא ןילבול טָאטש רעד ןיא 1895 רָאי ןיא ןײטשטַאלג בקעי זיא ןריובעג

 ,ןזח-טָאטש ןעוועג זיא ,השמ ,רעטָאפ ןייז .החּפשמ רעקידסחוימ ַא ןופ רע טָאה

 סבקעי עדייב .ןײטשטַאלג בקעי רעטכיד רעטנַאקַאב רעד זיא ,ןוז סרעדורב ןייז

 ןשידיי טימ טּפַאזעגנָא ךיז ןבָאה עדייב ןוא ,םידמלמ עטסעב יד ייב טנרעלעג ןבָאה

 .ןסיוו ןלענָאיצידַארט

 עסיורג יד ןופ ןטייצ יד ןופ סוחי-הרות ריא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,ןילבול טָאטש יד

 אירול המלש 'ר) ל"שרהמ ןוא (1572--1525 סעלרעסיא השמ יבר) א"מר ,םיקסוּפ

 ןופ טָאטש ַא ןעוועג טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא ךיוא ךָאנ זיא .(1572--+-0

 העּפשה ריא טביאעגסיוא טָאה ?ןילבול ימכח תבישי, עטמירַאב יד ,המכח ןוא הרות

 טייהרעמ ריא ןיא ךָאנ זיא ןילבול ןיא בוטש עשידיי יד ןוא הליהק רעד ףיוא

 עיינ ןזָאלבעג ריא ןיא ןיוש ןבָאה סע ,תמא .עשידיײ-לענָאיצידַארט ַא ןעוועג

 -שיתבהילעב ,עשיטסידנוב-שירַאטעלַארּפ ,עשיטסינויצ-לַאנָאיצַאנ -- ,ןטניוו

 גונעג ןבילבעג ךָאנ זיא סַאג עשידיי יד רעבָא --- ערעדנַא ךָאנ ןוא עשיטסיקלָאפ

 ןענעגונגַאב ךיז ןוא בוטש סנטַאט ןיא ןציז וצ ןבקעי ןרָאװעג גנע זיא .ןענַאטשעגּפָא

 ןביוהעגנָא טָאה רע .טסילָאס רעטשרע רעד םיא ייב ןייז ןוא רָאכ ןייז ןיא ןעגניז טימ

 .ןטלעװ עיינ ןוא ןדרָאקַא עיינ ,סעידָאלעמ עיינ ןכוז

 ןעגנַאגעג רע זיא ,ןעניפעג טשינ ןילבול ןיא רע טעװ סָאד זַא ,טסּוװעג טָאה רע

 טַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,המלש-ףסוי רעדורב ןרעטלע ןייז ןופ ןגעוו יד ןיא

 -רעסנַאק רעװעשרַאװ רעד ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא םייה רעד ןופ ןסירעגסױרַא

 ןוא קיזומ קיסיילפ טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק קעװַא זיא רע .עירָאטַאװ

 רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ ,םעלַא ןופ טשַאנעג טָאה רע .םידומיל ענײמעגלַא ךיוא

 ,רוטַארעטיל רַאּפ גנוריסערעטניארַאפ ןזיװעגסױרַא רע טָאה לעיצעּפס ןוא טזָאלעג

 עמיטש יוװ טקנוּפ --- ,גניליווצ ַא ןענעז רוטַארעטיל ןוא קיזומ זַא ,טליפעג טָאה רע

 ,ןטפעהַאב ןטנעמעלע עדייב יד ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא -- טרָאּפעג ןענעז טרָאװ ןוא

 ךיוא טָאה רע רָאנ ,גנַאלק ןופ תודוס יד ןענעק וצ םיא רַאפ ןעוועג גונעג טשינ זיא

 טזָאלעגכרוד טשינ רע טָאה .רוטַארעטיל ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןענרעל וצ טבערטשעג

 רָאנ זיא סע עכלעוו ןופ ,טַארעפער ןייק ןוא עיצקעל ןייק ,טנװָא ןשירַארעטיל ןייק

 ,גרעבנעסייוו ןוא גרעבמָאנ ,םכילע םולש ,ץרּפ ןופ קרעו יד .ןענרעל וצ סעּפע ןעוועג

 ןרָאהניײא דוד ןוא דלעפנעזָאר .מ ,ןיסעיל .א ןעזייר .א ןופ רעדיל יד ךיוא יו

 רעשידיי רעד ןיא תיב-ןב ַא ןרָאװעג זיא רע .רעייט ןוא טנעָאנ ןרָאװעג םיא ןענעז
 עכלעוו ,יד טימ ךיוא ןוא ריא טימ דנוב ַא ןסָאלשעג שממ טָאה רע .רוטַארעטיל

 רוביצ-חילש רעשילַאקיזומ רעד ןרָאװעג זיא רע .גנולקיװטנַא ריא טגעלפעג ןבָאה

 יד טקורעגסױרַא טָאה סָאװ ,"דנוב , ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ

 ,רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידיי רַאפ ןוא ןושל שידיי רַאפ ףמַאק ןופ גנוזָאל

 טנעגיריד ןוא רעדנירג ,סעלוש-יָאשיצ ,, עריא ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןרָאװעג זיא רע

 ןוא טנעגעלערּפ ןוא "טפנוקוצ, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ריא ןופ רָאכ ןסיורג ןופ

 .ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עריא ףיוא רָאטקעל
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 יד ןופ רערעל ענעמוקעגמוא ןופ ךוב-רוכזי-רערעל ןיא םיא ןגעוװו רימ ןענעייל
 : רעטרעוו עקידנגלָאפ ןליוּפ ןיא ןלוש-"אשיצ;
 םעד טָא ןופ ןעמָאנ םעד טסוװעג טשינ טָאה סָאװ ,רעכעלטנגוי ןייק ןעוועג טשינ;
 ,"טפנוקוצ, ןופ רָאכ ןסיורג םענופ טנעגיריד ןביל םענעדײשַאב ,ןקידוונח:ץרַאװש
 םעד טרעטעגרַאפ טשינ טָאה סָאװ ,ןלוש-יָאשיצ, יד ןופ דימלת ןייק ןעוועג טשינ
 ןקירעיורט ןעמערָא ןופ ןָאפ ןפיוא .רערעליגנַאזעג ןטבַאגַאב ןקיזָאד םענופ ןעמָאנ
 בקעי ןופ טייקיטעט עשילַאקיומ יד זיא -- רעדניקסקלָאפ יד טָא ןופ ןבעל
 ןעװעג זיא סָאד .גנוניישרעד ענעביוהרעד ןוא עקיטכיל ַא ןעוועג ןײטשטַאלג
 ,?גנַאזעג ןופ טייקידיירפ ןוא טסולסנבעל ןעוועג זיא סָאד .רוטלוק עשילַאקיזומ

 ןײטשטַאלג בקעי ןופ גָאטסטעברַא רעד

 ירפ רעד ןיא טכַא ןביוהעגנָא ןײטשטַאלג בקעי טָאה גָאטסטעברַא ןלַאמרָאנ ןייז

 עקיזָאד יד .עשרַאװ ןיא ,סַאג-עגולד ףיוא ,"הידוהי, עיזַאנמיג-ךעלדיימ רעד ןיא

 סניטנעירוטיבַא עריא ןוא טכער עשיכולמ עלופ ןופ ןסָאנעג טָאה סָאװ ,עיזַאנמיג

 -ָאיצַאנ יד יװ ,טמשעג טָאה ,ןטעטיסרעווינוא עלַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז

 עשיטסינויצ עלַא עקַאט ןבָאה .עשרַאװ ןשידיי ןיא סעלושלטימ עלַא ןשיווצ עטסלַאנ

 ןײטשטַאלג בקעי טָאה ָאד ."הידוהי; ןיא ןענרעל רעטכעט ערעייז טקישעג םיגיהנמ

 טָאה ָאד ןוא רָאכלוש םעד טריפעג רע טָאה ָאד ,גנַאזעג ןופ רערעל ַא יו טעברַאעג

 ענעדישרַאפ יד וצ ןעמַארגָארּפ עשירעלטסניק-שילַאקיזומ יד טיירגעגוצ ךיוא רע

 יד ןיא ןעמוקרָאפ טּפָא ןגעלפ סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ ןוא סעימעדַאקַא ,ןעגנורעייפ

 ,םיבוט-םוי עשידיי עלענָאיצידַארט ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעמַאר

 ןעועג זיא ,רעדיל עשיערבעה ןוא עשיליוּפ ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,רָאכלוש רעד

 יירד יד .רָאכלוש ַא ןופ ןצענערג יד ןגיטשעגרעביא טייוו זיא ןוא רעקימיטשדיירד ַא

 יד ןופ רעליימ יד ןוא ,ךעלקעלג ענעדלָאג יװ ,ןעגנולקעג ןבָאה סעמיטש עכיילג

 ןוא ןטסָאמעג ,רעגייזגנעה ַא ןופ לגניצ סָאד יװ ,ןגיווװַאב ךיז ןבָאה סנירעגניז

 ענייז ןופ טצַאשעגּפָא ןרָאװעג ןײטשטַאלג בקעי ןופ טעברַא יד זיא .ןגיווועג

 :ןילַא סנירעליש עכעלטנגוי יד ןופ רקיעב ןוא ןרעטלע יד ןופ ,סרערעל-ןגעלָאק
 ,טפַאשדניירפ ןוא עביל טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא זיא רע

 ןיא טעברַא עקיבלעז יד ןָאטעג ןײטשטַאלג בקעי טָאה ןעהעש-גָאטימכָאנ יד ןיא

 רַאפ רעכיב-ןרעל ןופ רבחמ ןוא גָאגַאדעּפ עשרַאװ ןיא ןטנַאקַאב ןופ עלוש רעד

 סַאג-ַאנלעשזד ףיוא עלושזןַאלּפַאק רעד ןיא ןטעברַא וצ .ןַאלּפַאק .נ.ח ,קודקד ןוא ך"נת

 ןעוועג זיא ןַאלּפַאק .היכז ַא ןעװעג רעבָא זיא סע ,טכייל ױזַא ןעוועג טשינ זיא

 םיא ייב ןבָאה סָאװ ,רערעל יד וצ ןעגנורעדָאפ ענייז ןיא רעגנערטש ַא רעייז

 ןכָארבעגסױא רעטעברַאטימ ענייז ןוא םיא ןשיוצ ןענעז טפָא רעייז ןוא ,טעברַאעג

 עקיגנַארטשרע רָאנ זַא ,ךַאז עטסּוװַאב ַא ןעוועג רעבָא זיא סע .ןטקילפנָאק עטסנרע

 טָאה ןײטשטַאלג בקעי ןוא ,טקיטפעשַאב ןייז םיא ייב ןענעק תוחוכ עשיגָאגַאדעּפ

 ךיז טָאה ייז ףיוא סָאװ ,עלוש-ןַאלּפַאק רעד ןיא סרערעל עקינייוו יד וצ טרעהעג
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 טימ רע טָאה ,גנַאזעג ןופ רערעל ןעוועג רָאנ זיא רע שטָאכ .טציטשעג עלוש יד

 -טַא רעצנַאג רעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טלַאטשעג רעשירעיצרעד ןייז
 רעקידנקריוו רעצנַאג רעד יװ ,רעדניק יד ױזַא ןוא טלַאטשנַא םעד ןיא רעפסָאמ
 טצעשעג רעייז ןַאלּפַאק םיא טָאה .חוכ ןקיטסייג ַא םיא ןיא טליפעג ןבָאה לַאנָאסרעּפ

 ,דובכ ןוא גנונעקרענָא טימ ןגױצַאב םיא וצ ךיז ןבָאה עלַא ןוא

 רעד ןיא ,ןעהעש-טנוװָא עטעּפש יד ןיא טריפעגסיוא רע טָאה ענייז טעברַאטּפיױה יד

 ענעדישרַאפ יד ןשיװצ ."טפנוקוצ/, --- ײטרַאּפ-?"דנוב, רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 -עגנָא ןַא ןעמונרַאפ קיזומ טרָאד טָאה טייקיטעט רעשיטילָאּפ-רוטלוק ןופ ןטיבעג

 עקיזָאד יד טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג סָאד זיא ןײטשטַאלג בקעי ןוא ,טרָא םענעעז

 עלַאסָאלַאק ןוא גנּוװש וצ טריפרעד ןוא טגייווצרַאפ טיירב ,טריזינַאגרָא טעברַא

 -שינ ַא ןעוועג זיא ,ןפָארטעגנָא ָאד טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,שי רעד .ןעגנוכיירגרעד

 טָאה רע ןוא --- עיצידַארט ַא ןופ ביילברעביא ןַא רָאנ ןעוועג זיא סע -- רעקיט
 טָאה ןביוהעגנָא ,ןינב ןשילַאקיזומ ןסיורג ַא ןעיוב ןעמונעג טנעה ענעגייא ענייז טימ
 ןטרינַאיצקעלעס-טוג ַא טלעטשעגקעװַא רע טָאה רעטעּפש ,רָאכ-ןסַאמ ַא ןופ רע

 ןענעז עלַא .עּפורג-ןטסילָאס ַא טמערָאפעג רע טָאה רעטעּפש ךָאנ ןוא ,רָאכ-טנגוי

 יד ןבייה וצ טבערטשעג ןוא רערעיײז גנוגעװַאב רעד טסניד וצ ןענַאטשעג ייז

 -רעטעברַא ןטשרע ןופ הקיני רעייז ןגיוצעג ןבָאה ייז .ןדיי ןשיװצ רוטלוק-רעטעברַא
 וװָאיל ָאעל ךרוד ןרָאװעג טריפעג רעלרפ ןרָאי טימ זיא סָאװ ,עשרַאװ ןיא רָאכ
 רענעפורעג ױזַא רעד ,רָאכ רעשידנוב רעטשרע רעד יו ,ןעוועג טנַאקַאב זיא סָאװ ןוא
 ,"רָאכ-רעסָארג,

 .ןבעל ןוא ביל טימ טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןײטשטַאלג בקעי ךיז טָאה
 ןרָאי עטסגניי ענייז ןופ ןבָאה סָאװ ,ןלַאעדיא יירד ןענופעג ךיז רַאפ טָאה רע
 ןדיי ןשיװצ ללכב קיזומ ןופ טייקנייש יד ןקעדפיוא :ץרַאה ןייז ןיא טעילטעג

 ןשידיי םעד ןקעוו ןוא ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןשיווצ דיל עשידיי סָאד ןטײרּפשרַאפ

 ץַאלּפ רערעקיסַאּפ ןייק ןעוועג טשינ ןוא .רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ וצ רעטעברַא

 עיירפ ןעמוקַאב רע טָאה ָאד ,"טפנוקוצ, יװ ,סעבַאגפיוא עקיזָאד יד ןריזילַאער וצ

 טָאה לכ-םדוק .רענעלּפ ענייז ןעיוב ןטערטעגוצ ןערב טימ רע זיא ָאד ןוא טנעה

 יד ןופ ,רָאכ ןטשימעג ןקימיטשריפ ,ןטרינילּפיצסיד-טוג ַא טלעטשעגקעװַא רע

 םוצ ןוא ,עּפורג-ןטסילָאס ַא ןפַאשעג ןוא ןבילקעגסיוא רֹע טָאה סרעגניז עטסקִיעּפ
 .שזעפלָאס ןענרעל וצ רָאכ ןופ לייט ןטסערג םעד טעטכילפרַאפ רע טָאה ףוס
 ןעוועג זיא סָאװ ,רדס ןטיול ךָאװ רעד ןיא לָאמ 2 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סעבָארּפ יד

 ןיא טקורדעג העדומ ַא ָאד ךיא גנערב ליּפשייב ַא רַאפ .סיורָאפ ןופ טמיטשַאב

 ; 1928 רעבָאטקָא ןטס28 םעד ,קיטנוז ןופ גנוטייצ-סקלָאפ עיינ רעד

 ! רָאכ-טפנוקוצ,

 ;עּפורג-ןטסילָאס -- טנווַא 930 טנייה

 ;עיצקעל-שזעפלָאס -- , 0

 ."רָאכ רעצנַאג -- , 0
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 ךיז ןענעז קירבַאפ רעד ןיא ןוא טַאטשרַאװ םייב טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ
 רעטסנרע טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ךעלדיימ ןוא םירוחב עכעלטנגוי ןעמוקעגפיונוצ
 ,קיזומ וצ עביל טימ ,טנעמעלע-רעטעברַא ןַא ןעוועג ןענעז עלַא יז .ערעל-קיזומ
 טגנַאלרַאפ ייז ןופ ןייזטסּוװַאב רעשַיײטרַאּפ-שיטילָאּפ רעייז טָאה םעד וצ ןוא

 רַאפ זיא רערעל ןוא טנעגיריד רעייז ןוא .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ןילּפיצסיד

 דניירפ סנדעי ןעוועג ךיוא זיא רע .טייקנבעגרעביא ןופ רעטסומ רעד ןעוועג ייז

 ַא יװ ייז ןופ םענייא ןדעי רַאפ ןעוועג רעבירעד זיא טרָאװ ןייז .רעבעג-הצע ןוא
 ,טייקילייה

 רוטלוק רעשילַאקיזמ רעשירַאטעלָארּפ רַאפ רעפמעק רעד

 טבעלעג תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןופ הפוקת רעד ןיא טָאה ןײטשטַאלג בקעי

 טָאה רע .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטריזינַאגרָא ןופ הביבס רעד ןיא עשרַאו ןיא

 טיירפעגטימ ךיז ןוא ןפמַאק ענייז טפמעקעגטימ ,ןקיטייוו ענייז טקיטייוװעגטימ

 עשידיי יד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רע זיא סיוא-גָאט ןייא-גָאט ,ןגלָאפרעד ענייז טימ

 שיגָאלָאעדיא רע טָאה טעברַא רעשילַאקיזומ ןייז ןיא ןוא ןסַאמ ענשַאּפערָאה

 ןעמוקעג קידנעטש םיא ייב זיא .ןעגנובערטש ןוא ןעגנונעפָאה ערעייז טקירדעגסיוא

 ,טנעמָאמ רערענָאיצולָאװער ןוא רעלַאיצָאס רעד טרָאװ םוצ

 רַאוטרעּפער ןוא ףָאטש ןשילַאקיוװמ טּפעשעג רע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 רעשידיי ןופ רעדיל טגעלפעג ןוא טכוזעג טלָאמעד טָאה רע .רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ

 ,"סנירָאטיײנ יירד יד ,, ,"לרעמעה; .תונמחר ןוא טײקנפלָאהַאבמוא ,טיונ ןוא טײקמערָא

 ,רעדיל עכלעזַא ךָאנ ןוא יןל עמשמ ָאק יאמ, ,"ךַאד רעד טּפָאלש םעדיוב ןפיוא;

 ןטעװערַאהרַאפ םעד ןגעוו : תולד ןשידיי םעד טלגיּפשעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,רעדיל

 לרוג ןרעטצניפ םעד ןגעוו ןוא "ָאטינ בוטש ןיא זיא טיורב ןייק, סָאװ ,רעטסוש

 דיילק-הּפוח ןייק, טָאה ןוא טכַאנ ייב ןוא גָאט ייב טיינ סָאװ ,ןירָאטײנ רעד ןופ

 טעקַאנ, טגיל דניק ריא סָאװ ,עמַאמ רעלופ-רעצ רעד ןגעוו ;?טכַאמעג טשינ ךיז

 ףיוא , טזומעג רָאנ טָאה סָאװ ,רוחב-הבישי ןטגרָאזרַאפ ןגעוו ןוא "ךעלעדניוו ןָא רָאג

 ,?ןטרַאה םעד טסיופ ןפיוא ןפָאלש ןוא ןרערט ןעגנילש ,געט ןסע ,ןטרַאװ אבה םלוע

 -"טפנוקוצ,, סנײטשטַאלג בקעי ןופ רעדיל יד ןיא ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע

 טירשרָאפ ,רעיודסיוא ןוא טײקמַאזכַאװ .ןטנעצקַא עיינ ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה רָאכ

 םוצ, ,"?טעברַא רעד ביול ַא; .םערָאפ רעיינ ןוא טלַאהניא רעיינ -- ףמַאק ןוא

 -עלָארּפ םעד טקעוװעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל -- ?דיליײַאמ-רעטשרע, ,"רעטעברַא

 ;ףמַאק םוצ ןפורעג םיא ןבָאה ןוא שטנעמ-סטעברַא ןופ ןייזטסּוװַאב ןשירַאט

 ,ןגרָאמ ןרעסעב ןוא ןרענעש ַא ןיא ןביולג טצנַאלפעגנייא ןבָאה סָאװ ,ןעגנַאלק

 ןייז ןופ טסייג רערענָאיצולָאװער רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא רעטלוב ךָאנ

 טריזָאעטָאּפַא טָאה ןליוּפ ןיא טנגוי עשידיי יד ןעוו ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא רָאכ

 עשרַאװ ןיא ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידיי .םזילַאיצָאס ןוא טעברַא ןופ סעעדיא יד

 טביולגעג הנומא רעשידיסח טימ ןבָאה גרעבמעל ןיא ןוא ענליוו ןיא ,שזדָאל ןיא ןוא

 סָאװ ,ןעגנופַאש עיינ ןעמוקעגפיוא ןענייז .שטנעמ-סטעברַא ןקידנפמעק ןופ חוכ ןיא
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 ,טייצ רעד ןופ טסייג ןקידנזיורב םעד טקירדעגסיוא סָאטַאּפ רעמ טימ ךָאנ ןבָאה
 -טסניק ןוא שלעדיא ןטּפָאהַאב רעקרַאטש ןוא רעגנע ךָאנ ךיז טָאה ןײטשטַאלג בקעי
 ןעלטימ ןוא ןגעוו עיינ ןכוז ןביױהעגנָא טָאה ןוא דיל םעיינ ןקיזָאד ןטימ שירעל
 ןייז קנַאד ַא .ןענופעג ןוא טכוזעג טָאה רע .ןצנעדנעט עשירפ יד ןקירדוצסיוא ףיוא
 ןופ םערָאפ עיינ ַא ןריזילַאער וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ץנעווניא רעשירעפעש
 -רַאפ ןופ דָאטעמ רעד ןעוועג זיא סָאד ,טרָאװ עשירעלטסניק סָאד ןעגנערבסױרַא

 ,עיצַאטיצער ןוא גנַאזעג ,טרָאװ ןוא גנַאלק .ןטגָאזעג ןטימ ענעגנוזעג סָאד ןטכעלפ

 עדייב לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ,רעדנוזַאב וויטַאטישטער ןוא רעדנוזַאב רָאכ לָאמ ַא

 טלַאהניא םוצ טסַאּפעגוצ ץלַא -- גנוגעװַאב-רעּפרעק ןופ בָאגוצ ןטימ ןעמַאזוצ

 רעיינ ַא .רעסישזער-טנעגיריד ןופ קיגנעהּפָא ןוא גנופַאש רעטריפעגסיוא רעד ןופ

 יתומצע לכ, טימ "םנורגב לא תוממור, ןופ זעטניס ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ליטס
 | ."הנרמאת

 ןקריוו ןדרָאקַא עסיז יד ,ךעלטימעג ןוא ליטש ןעגניז ןביוהעגנָא רָאכ רעד טָאה טָא

 גנַאזעג ןדלימ ןופ סױרַא ךיז טרעה םעצולּפ .םַאזלַאב רעטוג ַא יו ,המשנ רעד ףיוא
 לייט ַא טריטיצער רעמענלייטנָא יד ןופ רענייא טָאה סָאד ,טרָאװ עטדערעג סָאד
 -ָאמרָאמ ןטעברַאעגסיוא טוג ַא טימ טײלגַאב םיא ןבָאה עלַא תעשב טסקעט ןופ

 רעד ןיא ּפָא ןכליה ןלַאקָאװ יד ,רעקרַאטש טרעוװ עיצַאטיצער יד רעבָא .ָאדנַאר

 ןײרַא ךיוא ךיז ןשימ טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא ןוא -- רפוש ַא ןופ תולוק יד יו ,טפול

 ןטלַא יד טימ ןענַארּפָאס יד ךיוא ןוא גנַאל טשינ טרעיוד סע .סעמיטשירענעמ יד

 ,סנַאנָאסיד ןוא דרָאקַא ,ללכ ןוא דיחי : געיעג ַא ןָא ךיז טבייה סע .טרָאװ רעייז ןגָאז
 רעד .המחלמ ַא שממ -- סעגופ עקידנשיור ןוא גנוריפ-עמיטש עשיטקנוּפַארטנָאק
 טשינרָאג טלָאװ סע יװ ,עטרעהעג סָאד רעביא טבעל ןוא ןסירעגטימ טרעוװ םלוע

 .לַאז ןיא םוקילבוּפ ןוא עניב רעד ףיוא רעגניז ןשיווצ הציחמ ןייק טריטסיזקע

 .עסַאמ רעקידנפמעק ןייא ןופ ןעזסיוא םעד ןעמונעגנָא ןבָאה עלַא

 ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,רָאכ סנײטשטַאלג בקעי ןופ טרעצנָאק ַא םענייא קנעדעג ךיא

 דוד ןופ "רעדנּוװ רעלעה, רעד ,רעפעפ קיציא ןופ "ןטַאי, ןרָאװעג טריפעגסיוא

 לכימ ןופ סעיציזָאּפמָאק עלַא יד --- ןַאמרענייו .ב ןופ ?סעּפעטס; ןוא ןײטשפָאה

 סָאד ."סעּפעטס, ןורכז ןיא טצירקעגנייא רימ ךיז טָאה לעיצעּפס ןוא .דרַאבלעג

 ; רוד ןגנוי ןקידנסקַאוװרעטנוא ןופ םזימיטּפָא םעד רַאפ ןמיה ַא יו ןעוועג זיא

 טליפעגנַא זדנוא ןוז עגנוי ַא טָאה'ס;

 ,ןסָאגעגנָא ןוא
 ןעגנַאז עגנוי יד יװ ןענעז רימ ןוא

 ,"פעטס ןפיוא

 ןטסירָאכ יד ןעוו ,לַאז ןיא סָאטַאּפ םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק לע ךיא ןוא

 :רעטרעוװ יד ןעגנוזעגסיוא טייקרעכיז ןוא ןביולג טימ ןבָאה

 טנַאה רעזדנוא טימ ביוה רעדעי

 ,"קיטכעמ ןוא שירעשרעה זיא
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 טקעמשעג , תמא ןַא ףיוא טָאה סָאװ ,הרבח רעגנוי ןופ גנַאזעג ַא ןעוועג זיא סָאד
 סרעגניז עלַא יד ןענעז טייקכעלקריוו רעד ןיא סָאװ ,םעד ץָארט ,"ימ ןוא ןרָאק טימ
 עלעסיב ַא ךָאנ טצכעלעג ןבָאה סָאװ ,טײקמערָא רעשידיי ןופ רעדניק ןעוועג
 ,ןוז ןוא טכיל
 טשינ רעמ ןײטשטַאלג בקטי טָאה טעברַא רעשילַאקיזומ ןייז ןופ דָאירעּפ-ילב ןיא
 טשינ רעמ רַאוטרעּפער ןייז ןיא ךיוא ןבָאה סע ,ןדייל ןוא ןייּפ עשידיי ןופ ןעגנוזעג
 ךיז רעדָא ,תוקיפס ןפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,רעדיל עלַא יד ץַאלּפ ןייק ןעמונרַאפ
 טָאה ןײטשטַאלג בקעי -- "וקית, ןשיטסירעטקַארַאכ ןשידיי ןטימ טקידנערַאפ
 ןיא ךיוא .טסילַאיצָאס ןקידנפמעק ַא ןופ געוו םעד ,געוו ןרָאלק ַא ךיז רַאפ טַאהעג
 .טייקכעלמיטסקלָאפ ןופ ןצענערג יד ןגיטשעגרעביא טייוו רע טָאה ןיז ןשירעלטסניק
 עשילַאקיזומ ַא ןעוועג זיא ,ןײטשטַאלג בקעי ךרוד טריּפעגנָא ,רָאכ-?טפנוקוצ, רעד
 ןעוװעג זיא רע .טרעו ןשירעיצרעד ןוא ןשירעלטסניק ןכיוה ןופ עיצוטיטסניא
 רוטלוק רעשילַאקיזומ רעשירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד ןופ קורדסיוא רעטסטלוב רעד
 ,ןלױּפ ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 רָאטיזָאפמַאק ןוא טנעגיריד רעד ,ןײטשטַאלג כקעי

 טעברַא רעשילַאקיזמ רעטסנרע ןייז ןיא זיא ןײטשטַאלג בקעי סָאװ ,םעד ץָארט
 ןטימ --- ןלױּפ ןשידיי ןופ לייט ןטמיטשַאב ןייא טימ רָאנ ןדנובעג רקיעב ןעוועג

 רעצנַאג רעד ןופ טנעקרענָא ןעוועג ךָאד רע זיא -- סַאלק-רעטעברַא ןטריזינַאגרָא
 רעטבַאגַאב ַא יװ ,עשרַאװ ןיא טלעוו רעשילַאקיזומ רעשידיי-טשינ ןוא רעשידיי
 רעכעלגעט-גָאט רעד ןיא ץעּפס רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .רעקיזומ ןוא טנעגיריד

 -סױרַא ןוא טגָאמרַאפ רע טָאה םעד ץוחַא ןוא רָאכ ןייז ןופ טעברַא-סגנוטיירגוצ

 ענייז טקעטשעגנָא טָאה רע עכלעוו טימ ,םזַאיזוטנע ןוא חוכ-סגנוקריוו ןזיוועג

 יד ןגעװַאב וצ זיולב טשינ זיא טנעגיריד ַא ןופ עבַאגפיוא יד ביוא ןוא .ןטסירָאכ

 -רעביא ךיוא רָאנ ,טקַאט רָאטיזָאּפמָאק ןכרוד ןטנכײצעגנָא ןופ םעטיר ןטיול טנעה

 ןײטשטַאלג בקעי זיא -- רעריפסיוא יד ףיוא ןעגנוליפ עשילַאקיזומ ענייז ןסיגוצ

 רעטסיימ רעד ןעוועג זיא רע .ןטנעגיריד ןשיווצ ןגינעק עטניורקעגמוא יד ןופ ןעוועג

 -רָא ןוא ןטסירָאכ יד ףיוא ייז ןעגניווצפיוא ןוא ןליפעג ענייז ןקירדסיוא ןופ
 ,ןטנַארטסעק

 ריא ןיא טפיטרַאפ ךיז לכ םדוק רע טָאה ,גנופַאש ַא ןבילקעגסיוא טָאה רע ןעוו

 טימַאב ךיז המשנ רעצנַאג רעד טימ ןוא טרָאװ סעדעי טריזילַאנַא ,טלַאהניא

 רָאלק ןרָאװעג םיא רַאפ זיא ץלַא ןעוו ןוא .ןעגנַאלק עריא ןיא ןעגנירדוצניירַא

 ןריטערּפרעטניא וצ ױזַא יװ ,ןעלטימ ןכוז ןביוהעגנָא רע טָאה ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא

 עכעלרעניא ענייז טימ םכסה ןיא ןעגנערבוצסיורַא סע ידכב ,ענענַאטשרַאפ סָאד

 עכלעוו טימ ,רעגניפ ענייז ףליה וצ ןעמונעג ןיוש ךיז רע טָאה ָאד .ןעגנוגייצרעביא

 רָאטקַאפ רעקידנרינימָאד רעד ןעוועג ןענעז ייז .רעדנּווװ ןזיוװַאב שממ טָאה רע

 טייקיטומטוג סיוא ןקירד ןוא עקידוװעגיױב-שיטסַאלע יז ןענעז טָא .ןריגיריד ןתעשב
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 טָא :ןזיּפש יו ןכעטש ןוא עקיציּפש-ףייטש ייז ןרעװ טָא ןוא ,טײקיביגכָאנ ןוא

 ,עטצעל סָאד ןבעגקעװַא טלָאװעג ןטלָאװ ייז יװ ,ענעגיובעגנייא-טכייל ייז ןענעז

 ;טלעװ עצנַאג יד ןעמעננייא טלָאװעג ןטלָאװ ייז יוװ ,טײרּפשעצ ייז ןרעוו טָא ןוא

 רע טָאה .ןעָארד ןוא ןרעדָאפ סָאװ ,עטרַאה רעגניפ ןוא ,ןטעב סָאװ ,עכייוו רעגניפ

 ןעמוקַאבסױרַא ןוא דיל סעדעי טשטייטעגסיוא רעגניפ-ףושיכ ענייז ןופ חוכ ןטימ

 ,ןסנַאוינ עטסניד יד םיא ןופ

 : ץ וומ ע יירפ יד וי 2 א
 0 ש*

 רעדע לסקלָאפ:רעטײגרַא ןּוא רע דעיל:רעטייברא ערעלופָאּפ

 ןעלעיּפש ןוא ןעגניז םוצ ןעטָאנ טימ

 טלעטשעגנעמַאווצ ןנא ןעוירק:רעטייּכרַא יד ןיא ןעמדנעגפיוא

 ,ןײטשטַאלנ ,י ןיוז

 א =
 4 ר 5 רעיא

 ן
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 טָאה 1918 רָאי ןיא ןיוש .עיציזָאּפמָאק ןופ טיבעג ןפיוא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע

 יד ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל-רעטעברַא ןוא -סקלָאפ גנולמַאז ַא ןבעגעגסױרַא רע

 עשידיי ןופ ענעגנוזעג ,רעדיל ןעוועג טייהרעמ רעייז ןיא ןענעז סָאד .עזמ עיירפ

 ענייז ןעוועג ךיוא ןענעז ייז ןשיווצ .ורּפָא ןוא טעברַא רעייז תעשב ןשטנעמ-סטעברַא

 סנייז ןפורעגסױרַא טָאה ןעזנָא ןסיורג ַא .סרעטכיד עשידיי ןופ ןטסקעט וצ רעדיל

 ."במעד ַא ןלַאפעג זיא, רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןוא רָאכ רַאפ גנופַאש ערעסערג ַא

 רעבָא ,שידָאלעמ ,ליטס ןשיסַאלק ןיא ןבירשעג עיציזָאּפמָאק ַא ןעוועג זיא סָאד

 לרעב, דילרעדניק ןייז ןרָאװעג זיא רעלוּפָאּפ רעייז .טיקכעלמיטסקלָאפ ןופ טייוו

 -טנגוי ןוא סעלוש-יָאשיצ ,, עלַא ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ ,"לגניי ליוװ ַא זיא

 ,ןליוּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא

 -ּפָא ןוא ןעלקיטרַא עקילָאצליפ טכעלטנפערַאפ רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ןיא ךעלעמייב עקנינירג ןיא בייהנָא ןיא ,גנַאזעג ןוא קיזומ ןגעוו ןעגנולדנַאה

 ףיוא טָאה רע .עשרַאװ ןיא גנוטייצ-סקלָאפ עיינ רעד ןיא רעטעּפש ןוא ,ענליוו

 ןקעװ וצ ייז ןיא ידכב ,ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ וצ געוו םעד ןענופעג ןפוא ַאזַא

 ,קיזומ וצ קַאמשעג ןשיטעטסע ןוא עביל

 ּצ

 עשיצַאנ יד ןעוו ,ילבפיוא ןשירעּפַאש ןייז ןופ ןטימ ןיא ןעוועג זיא ןײטשטַאלג בקעי

 ןופ סולפוצ ןדעי רַאפ ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןרעיוט יד ןסָאלשרַאפ טָאה עיטסעב

 רע זיא טלסיירטעצ ןצנַאג ןיא .ץרַאה ןייז טליפעגנָא ןבָאה ןרָאצ ןוא רעצ .ןבעל

 טלָאמעד טָאה רע .טײקנַארק-סופיט ַא ךָאנ ןברָאטשעג םיא זיא יורפ ןייז ןעוו ןרָאװעג
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 טָאה רע ןוא לרעטכעט ןיילק ןייז ןופ גנויצרעד רעד טימ ןעמענרַאפ ךיז טזומעג

 -נַאלַאט ַא --- ןוז ןייז זַא ,קנַאדעג ןכעלרעדיוש םוצ ךיז ןעניווועגוצ טזומעג ךיוא

 טעוװ --- ערעירַאק-זזָאוטריװ ַא טגָאזעגסױרָאפ ןבָאה עלַא ןעמעוו ,טסינַאיּפ רעטריט

 ,ןעמַאזוצ םיא טימ ןעמוקמוא ןזומ ןוא ןעװעטַאר ןענעק טשינ רעמ ךיז

 ךיז רע טָאה .טעברַא ןייז ןיא ןענופעג רע טָאה לרוג םענופ ףױלטנַא ןקיצנייא םעד

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ-רעדניק ןשיווצ טייקיטעט רעשילַאקיזומ טעמדיוועג רקיעב

 .ןרָאכ-רעדניק טלעטשעגפיוא טָאה רע .ןעמייהרעדניק עשידיי יד ןיא ןענופעג

 -לַאטשנַארַאפ-רוטלוק ענעדישרַאפ ןיא ןעמענלייטנָא רעדניק יד טימ טּפָא טגעלפ רע

 ןדעי ןופ ָאוװינ ןכיוה ןרַאפ ןגרָאז טיײקכעלטקניּפ רעטסערג רעד טימ ןוא ןעגנוט

 ,טירטפיוא

 -נעמעצ ןוא ןטלַאהוצרעטנוא ףיוא תוחוכ ענייז עלַא טדנעװעגנָא ךיוא ךָאנ טָאה רע

 טרעייפעג "דנוב, רעד טָאה 1941 רָאי ןיא ןעוו ןוא ,רָאכ-"טפנוקוצ, םעד ןריט

 ןצנַאג םעד טיירגעגוצ ןײטשטַאלג בקעי טָאה ,בוט-םוי-ייליבוי ןכעלרעי ןייז

 ןעוועג קידנעטש םיא זיא סָאװ ,ץלַא סָאד .עימעדַאקַא רעד וצ לייט ןשיטסיטרַא

 לַאז ןיא טכליהעגּפָא גנוטייל ןייז רעטנוא ,לָאמ ןטצעל םוצ טָאה ,ביל ןוא רעייט ױזַא

 .עשרַאװ ןיא קעטָאילביב רעשיטסַיַאדוי רעד ןופ

 ןופ טסקעט םוצ קיזומ יד ןעוועג זיא ענייז גנופַאש עשירָאטיזָאּפמָאק עטצעל יד

 ."סַאג ןיא דיי ַא ןעגנַאגעג זיא סױרַא; :ןָאסלענעצַאק קחצי

 ִּצ

 ןייק טגנערבעג םיא טָאה ןעמ .ןעגנַאגעג טשינ סױרַא סַאג ןיא רעמ ןיוש זיא רע

 ןיא טרירוגיפ ןעמָאנ ןייז .ןוז ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא רע ּוװ ,עקנילבערט

 טכירַאב ןטנַאקַאב ןיא טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ,רעוט-רוטלוק ענעלַאפעג ןופ המישר רעד

 ,קרָאי-וינ ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םוצ םולבלגניר לאונמע ר"ד ןופ

 עיפ ַארגָאיל ביב

 ,ןלױּפ ןיא ןלוש-ָאשיצ יד ןופ רערעל ענעמוקעגמוא יד טעמדיוועג : ?"ךוב"רוכזי רערעל, 1
 .(101--99 זייז) 1954-1952 קרָאי-וינ ןיא ןבעגעגסיױרַא

 :ןבעגעגסױרַא ,"עשראוװו ןיא ןדיי יד ןופ דנאטשפיוא ןוא ןברוח,:טַאטשיינ ךלמ 2

 .(400 ,312 ,211 זייז) 1948 א"ת ,.ברַאפ ,ברַא .צַאנ ,דיי ןוא םידבועה .תסה ןופ הלוגה תדעו

 ןופ ןבעגעגסױרַא .(דנַאב רעטייווצ) רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיטקעל 2
 .(262 ,261 ז"ז) 1958 קרָאי-וינ ("ָאקיצ,, טימ טקינײארַאפ) .גנָאק-רוטלוק .דיי .טלעװלַא

 -לַארטנעצ ןופ ןבעגעגסױרַא - "..ןעװעג סע זיא יזַאה :ווָאקרוט סַאנָאי 4

 .(505 ,243 ,204 ז"ז) 1948 עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ

 ןיא רבחמ ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,"רעביירש עשידיײי טימ ןפעמש6 :טַאּפ בקעי 5

 ,(82 'ז) 1954 קרָאי-וינ

 עשרַאװ ,'ןָאקיסקעל-קיזומ רענײמעגלַא :רעגַארּפ .א ןא טַאטשנזייא .ד 6

 .(169 'ז) 6

 ,(22 'ו) 1924 רעבמעווָאנ ,עשרַאװ ,יטלעוו םינזח יד, 7

 11100121 תז. 12010102: 21688 ט16216 0210... 0686. 1:0ע2)0181 1114001/02224 8

 טעקע 6014 .2.2  טע2182808--1:662--18806יש 1947 (15 יז);



 ןײטשטַאלג לארׂשי
(1894--1942) 

 -עמ עשידיי ערעזדנוא ןופ עקינייװ רָאג

 זַא ,ןסייו סרעשרָאפ-קיזומ ןוא ןענַאמָאל

 ןעגנילקע לדיל עטײרּפשרַאפ ױזַא סָאד

 עקילָאצליפ ענייז ןופ סנייא זיא "רעקעלג

 רעד .ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל

 "רעדָארב השמ ןופ טסקעט רעקידתוטשּפ

 ןוא ןטָאנקעגכרוד ױזַא ָאד ךיז טָאה ןָאז

 זַא ,עידָאלעמ רעד טימ ןצלָאמשעגפיונוצ

 ןלַאפעגנייא טשינ םענייק רָאג זיא סע

 ןופ טכורפ ַא זיא סָאד זַא ,ןעלפייווצ וצ

 .עיזַאטנַאפ רעשיקלָאפ

 ,רעכיז יו ןעוועג ןעמעלַא רַאפ זיא סע

 עבָאב עמורפ עטלַא ןַא טָאה סָאד זַא

 י-שולש ַא ןיא ןוגינ םעד ןעגנוזעגסיוא ןדייז ןקידבוט-םוי-תבש טימ ןעמַאזוצ

 ןרעה ןעמוקעג ןענעז ךעלקינייא ןוא רעדניק ןעוו ןוא ,תושמשה-ןיב ןקידתודועס

 ןעגנוזעצ ױזַא ךיז ןוא רענעט עלופסגנונעפָאה יד טּפַאכעגרעטנוא ייז ןבָאה ,"?הלדבה;

 ןעגנילק; .רעביטש עשידיי עלַא ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ייז זַא ,לוק ןפיוא

 .ןעמייה עשידיי טכליהרַאפ ןבָאה "רעקעלג

 ןיוש ןבָאה ןײטשטַאלג לארׂשי ןופ רעדיל עלַא ."רעקעלג ןעגנילק, זיולב טשינ ןוא

 טײגרַאפ ןוז יד, ןעגנוזעג ןלוּפ עשידיי עצנַאג סָאד ךָאד טָאה .לזמ ַאזַא טַאהעג

 טפול ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ןָאסלענעצַאק קחצי ןופ דיל עקיזָאד סָאד ."ןעמַאלפ ןיא

 ןרָאװעג שממ ךָאד זיא ,ןײטשטַאלג לארׂשי ןופ שובל ןשידָאלעמ ןכרוד םעטָא ןוא

 ,ןענעז רימ סָאװ ,ריפ ןוא יירד ןוא ייווצ ןוא סנייא; : יו רעדיל עכלעזַא ןוא .ןמיה ַא

 עלופ טימ רימ ןעמוק ,ןשיור רעדלעפ ,ןענירג רעדלעפ; רעדָא ..."רימ ןענעז

 ,..?ןשיוק

 ןוא ןילבול ןיא ,שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא רעדניק ןוא רערעל ןעד ןבָאה יצ

 לארׂשי ןופ טכורפ ַא ןענעז רעדיל ענעגנוזעג ייז ןופ יד זַא ,טסּוװעג ענליוו

 ? ץנעווניא רעשילַאקיזומ סנײטשטַאלג

 עשידיי ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענעז ןײטשטַאלג לארׂשי ןופ רעדיל רעקילדנעצ

 ןעגנוזעג ןבָאה ןליוּפ ןקידהמחלמרַאפ ןשידיי ןופ ןטכיש עטסטיירב יד ןוא רעזייה

 -דלעפ; ,"עלעּפיצ; .רעדילסקלָאפ ןענעז סָאד זַא ,קידנעניימ סעידָאלעמ ענייז

 רעדניק סָאװ ,רעדיל ןעוועג ןענעז סָאד --- ?תוכאלמ-לעב יירד; ,"ןעמולב/, ,"טעברַא

 ןטפנוקנעמַאװצ תעשב ןוא עלוש רעד ןיא סױא-גָאט ןייא-גָאט ןעגנוזעג ןבָאה

 ןעק יצ ןוא .סַאג רעשידיי רעד ןיא טצנַאלפעגרעביא ייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא
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 ןוא ימ ןייז רַאפ גנונױלַאב ערעסערג ַא ןבָאה רָאטיזָאּפמָאק רעדָא ,רעטכיד ַא ןעד
 ז קלָאפ ןייז ןופ רצוא ןקיטסייג ןיא ןעגנופַאש ענייז ןופ ןײגניײרַא סָאד יװ ,ןפַאש
 ? טייקכעלברעטשמוא ןופ זייװַאב רעטסטלוב רעד טשינ סָאד ןעד זיא יצ

 ּצ

 רעמערָא ןייז ןופ .קצָאלּפ ייב ,ןיניטסָאג ,עלעטעטש ןיילק ַא ןיא רע זיא ןריובעג
 יד ןיא ןיוש רע טָאה ,ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ ןכַאז עסיורג ןייק רע טָאה םייה
 טַאהעג טָאה רע .ןירַא טנעה יד ןיא לרוג םענעגייא ןייז ןעמונעג ןרָאי-רעדניק
 ןגירקוצנײרַא ךיז ױזַא יו ,ןדיי ייב רעקיזומ ַא ןרעוו וצ ױזַא יו :הבשחמ ןייא רָאנ
 רַאפ זיא .ןעגנַאלק ןופ ךיירגינעק ןיא רענעגייא ןַא ןרעוו ןוא הקיסומה תוכלמ ןיא
 ןעמונעגניירַא םיא טָאה רעללימ בקעי 'ר ןזח-טָאטש רעד סָאװ ,תוכז ַא ןעוועג םיא

 ,טײקמערַאװ רעלעיצעּפס טימ טלגנירעגמורַא םיא ןוא עילעּפַאק-םיררושמ ןייז ןיא
 ןבעגעגרעביא טָאה ןזח רעקידלטעטשניילק רעד ןוא ,ץרַאה ַא טליפרעד ץרַאה ַא

 זַא ,טגרָאזעג ךיוא טָאה רע .טגָאמרַאפ ןיילַא טָאה רע סָאװ ,ץלַא סָאד ררושמ ןייז

 .םייה עטייווצ ַא ןעניפעג בוטש ןייז ןיא לָאז לארׂשי רעקיסיילפ רעד

 ןיא לזמ טריבורּפ רע טָאה ,ןסקַאװעגרעטנוא לסיב ַא זיא ןײטשטַאלג לארׂשי ןעוו
 ,טלעטשעגטסעפ ןוא טריטנעירָא ךיז טָאה רע ןעו רעבָא ,ךעלטעטש ערעדנַא
 ,שזדָאל ןייק ןעמוקעג רע זיא ,תונזח ןופ געוו רעד ןייז טשינ טעװ געוו ןייז זַא

 ןיוש רע טָאה ןטָאנ ןופ ןעגניז ןוא ןענעייל .סעיינ סעּפע ןעניפעג וצ טרָאד ידכב

 ןכַאמ וצ ףיוא עסיורג ןייק טשינ תמא -- טַאהעג ךיוא רע טָאה עמיטש ַא ,טנעקעג

 -- רָאכ ַא ןיא ןעגניז ןענעק וצ ףיוא עקידנגונעג ַא רעבָא ,ערעירַאק-רעגניז ַא

 ןרעגנוה ןכָאװ עכעלטע ךָאנ .טסירָאכ ַא יו רעטַאעט ַא ןיא טעברַא טכוזעג רע טָאה

 רעשידיי שזדָאל ןיא רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעניפעג טרָא ַאזַא רע טָאה
 .רעטַאעט-גרעבדנַאז

 עשידיי יד ןבָאה ,טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ביײהנָא ,טייצ רעקידטלָאמעד רעד ןיא

 ענעדישרַאפ עלַא יד רַאפ ןגרָאז ןפרַאד ייז זַא ,ןענַאטשרַאפ טשינ ךָאנ סרעטַאעט

 ןעיצפױרַא רעטַאעט סָאד ןפלעה ןלָאז סָאװ ,ןעלטימ עשינכעט ןוא עשירעלטסניק
 סָאד ָאי טָאה סָאװ ,רעטַאעט רעשידיי רעקיצנייא רעד .ָאװינ ןרעכעה ַא ףיוא

 זיא גרעבדנַאז רָאטקעריד רעד .רעטַאעט רעטנָאמרעד רעד ןעוועג זיא ,ןענַאטשרַאפ

 זיולב טשינ טסייה רעטַאעט ןליּפש זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,עטלייצעג יד ןופ ןעוועג

 ןטנעמעלע עלַא יד ןכיירגרעד וצ ךיז ןעימַאב ךיוא רָאנ ,עניב רעד ףיוא ןליּפש

 ןרעוו וצ טלעטשעג גנולעטשרָאפ רעד ןפלעה ןוא רעיוא ןוא גיוא ןפיוא ןקריוו סָאװ

 ּפָארט םעד טגיילעג רע טָאה לעיצעּפס ןוא .ךיז טשטניוו רעסישזער רעד יװ ,ױזַא

 ןטוג ַא טרישזַאגנַא קידנעטש טָאה רע .רעטַאעט ןייז ןופ לייט ןשילַאקיזומ םעד ףיוא

 --- רעטַאעט ןייז זיא .רָאכ ןטוג ןוא ןסיורג ַא רַאפ טגרָאזעג ךיוא טָאה ןוא רעטסעקרָא

 סרעגניז רַאפ עלוש עשילַאקיזומ ןימ ַא יוװ ןרָאװעג -- רעטַאעט-גרעבדנַאז רעד

 ןוא ןטסילָאס-סרעגניז עלענָאיסעּפָארּפ עקידרעטעּפש ךס ַא ןוא ,סרעקיזומ ןוא

 ,רעטַאעט םעד ןופ ןעמוקעגסױרַא ןענעז ןטנעגיריד

 -גרעבדנַאז ןיא ערעירַאק עשילַאקיזומ ןייז ןביױהעגנָא טָאה ןײטשטַאלג לארׂשי ךיוא
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 ןלייצרעד ןזָאל רימָאל ענייז טירש עטשרע עקיזָאד יד ןגעוו .שזדָאל ןיא רעטַאעט

 לכימ ,רעביירש ןוא רָאטיזָאּפמָאק עקירעמַא ןיא ןטנַאקַאב םעד ,רבח:טנגוי ןייז
 ; דרַאבלעג

 רעטַאעט ןסיורג סגרעבדנַאז ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו ,1908 ןיא ןעוועג זיא סע...

 טסירָאכ סלַא ןעמוקעגנָא ךיוא זיא גָאט ןקיבלעז םעד .טסירָאכ סלַא שזדָאל ןיא

 -רעדנַאנופ ךיז ,טנעקַאב ךיז ,סַאג ןיא סױרַא עדייב רימ ןענעז .ןײטשטַאלג לארׂשי

 שזדָאל ןייק ןעמוקעג ךעלטנגייא עדייב ןענעז רימ זַא ,ןענופעגסיוא ןוא טדערעג

 עשידיי ןרעוו וצ :ןבערטש ןייא טימ עדייב ,םירוחב עגנוי עדייב .קיזומ ןענרעל

 ,ןסָאלשַאב רימ ןבָאה .קיזומ עשידיי ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד רַאפ ןפַאש ,ןרָאטיזָאּפמָאק
 .ןרעגנוה וצ רעטכייל ןייז טעװ ןעמַאזוצ זַא

 רעד וצ טנװָא ןדעי ןוא סעבָארּפ וצ ןגרָאמירפ ןדעי ןעגנַאגעג עדייב רימ ןענעז...

 -טָאלב ןוא ךעלרעסַאװ עלַא ןטימעגסיוא ,קידנעייג ןוא ,רעטַאעט ןיא גנולעטשרָאפ

 רימ ןבָאה רַאפרעד ,ןגָארטעג ןבָאה רימ סָאװ ,ךיש עטקילפעצ יד תמחמ ,ךעלעק

 .עיציזָאּפמָאק-קיזומ ןיא ךיז טמָאקלופרַאפ ןוא טרידוטש ,טנרעלעג קיסיילפ

 םעד טדעררַאפ ןוא ךַאװ ןגעלעג גנַאל רימ ןענעז רעגעלעג ןפיוא טכַאנ עדעי

 ןלעװ רימ ןעוו ,טייצ רעכעלקילג רעד ןגעו סעיזַאטנַאפ ערעזדנוא טימ רעגנוה

 ייז ןוא ןרָאכ עשידיי ןריגיריד ,קיזומ עשידיי ןפַאש ,סרָאטיזָאּפמָאק עשידיי ןייז
 ."ןעגנַאזעג עשידיי ןענרעל

 דרַאבלעג לכימ זיא ןעגנוגנידַאב עטסרעוש יד ןיא ןבעל רָאי עכעלטע ךָאנ

 זיא רע ּוװ ,ןליוּפ ןיא ןבילבעג זיא ןײטשטַאלג לארׂשי ןוא עקירעמַא ןייק קעװַא

 ןּפעלשוצסױרַא טימַאב ךיז טָאה רע .קיזומ-רעטַאעט ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט ןרָאװעג

 -יזומ ַא גנולעטשרָאפ רעד ןבעגעג טָאה ןוא טעלּפוק-ןסַאג ןקיליב םעד רעטַאעט ןופ

 עדעי זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ןוא רעטסנרע ןַא ןעוועג זיא גנַאגוצ ןייז .םַאר עשילַאק

 ייב זיא קיזומ ,עיצַארטסוליא עשילַאקיזומ עקיסַאּפ ריא ןבָאה ףרַאד גנולעטשרָאפ

 םעד בילוצ .לקַאטקעּפס-רעטַאעט ןצנַאג ןופ קלח רערַאבליײטמוא ןַא ןרָאװעג םיא

 ןופ ןרָאטקעריד יד טימ ןטקילפנָאק ןיא ןיירַא טפָא רע זיא םענייז גנַאגוצ ןקיזָאד

 ענייז לייו -- ןרָאטקעריד יד טימ .ןרָאיטקַא יד טימ ךיוא יװ ,סרעטַאעט יד

 יד טימ ןוא ,ןסערעטניא עלעירעטַאמ ערעייז טנידעג טשינ ןבָאה ןעגנורעדָאפ

 עיינ לָאמ עלַא ןענרעל וצ ןליוו ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז לייוו --- ןרָאיטקַא

 יו טעמכ רעבירעד טָאה רע .ןריפוצסיוא ייז קירעהעג ןעימַאב ךיז ןוא רעדיל

 רעשירָאטיזָאּפמָאק טעמדיװעג רקיעב ךיז טָאה ןוא רעטַאעט םעד טזָאלרַאפ

 ,גנוטכיר רעיינ רעד ןיא ןפרָאװעג טעּפמיא ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה רע .טייקיטעט

 קנַאד ַא טָאה עיזעָאּפ עשידיי עקידנעילבפיוא עגנוי יד .תוחילש ַא םעד ןיא קידנעעז

 ןפַאשעג טָאה רע .קיזומ רעיינ רעד טימ דנוב ןעיירט ַא ןסָאלשעג ןײטשטַאלג לארׂשי

 ,סעמעט עשידיי ףיוא ,קיזומ עלַאטנעמורטסניא ךיוא ןוא גנַאזעג-ָאלָאס ,רָאכ רַאפ
 צ :

 :ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל גנולמַאז ַא ןעוועג זיא טעברַא ןייז ןופ טכורפ עטשרע יד

 ןעוועג ןענעז סָאד .1920 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא ,ליּפע ןוא גנַאזעג
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 ןוא ערעטכייל ,ןטנעגיריד ןוא רערעל רַאפ ,סיורג ןוא ןיילק רַאפ ,רעדיל 0

 - קורדסיוא ןַא ןעוועג ןענעז ןעמַאזוצ עלַא ןוא רעדנוזַאב סעדעי סָאװ ,ערערעווש
 -עלפיוא ןַא ןעוועג שממ סָאד זיא רעִֶיצרעד רַאפ .סָאלעמ ןשיפיצעּפס ןשידיי ןופ
 רעד .גנוײטשטנַא ןופ עידַאטס רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה לוש עשידיי יד .שינעב

 ןענעק לָאז רע עכלעוו ןופ ףליה רעד טימ ,ןעלטימ טכוזעג טָאה רערעל רענרעדָאמ

 -עגּפָארַא יו ןײטשטַאלג לארׂשי ןופ רעדיל יד ןענעז .דניק ןופ ץרַאה םוצ ןייגרעד

 ,ןעגניז ןענרעל וצ לַאירעטַאמ ַא יו טנידעג זיולב טשינ ןבָאה ייז ; למיה ןופ ןלַאפ

 םוצ דניק סָאד ןרעטנענרעד וצ לטימ רעשיטקַאדיד-שידָאטעמ ַא יװ ךיוא רָאנ

 ךיז טימ ןבָאה ייז :הלעמ ַא ךָאנ טַאהעג יז ןבָאה ייברעד ,דומיל םענײמעגלַא

 ןענעז רעדיל ענייז ןופ ןטסקעט יד .טרָאװ עשירַארעטיל ערעסעב סָאד ןגָארטעג

 קחצי ןוא ןָאזרעדָארב השמ יװ ,רעטסיימ-רעטכיד עכלעזַא ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג

 ןעגנַאלק עסיז ערעייז טימ ןעמַאזוצ רעטרעוװ עקיצרַאה יד עקַאט ןבָאה .ןָאסלענעצַאק

 ,ןסַאמ עשידיי יד ןיא ןעלצרָאװ ןגָאלשעג

 ןוא םעטיר ןטכייל טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןײטשטַאלג לארׂשי ןופ רעדיל יד

 יװ ,ךעלריטַאנ ױזַא ןסָאלפעג זיא ןָאט ןופ ןָאט .טייקשידָאלעמ רעקידנקעטשנָא

 םָאידיא רעשידָאלעמ רעד זיא ייברעד .ןייז טנעקעג טשינ שרעדנַא רָאג טלָאװ'ס

 ןעוועג סָאד זיא -- רעדיל-רעדניק שטָאכ .םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ןעוועג קידנעטש

 גנומיטש ןפַאשעג ןבָאה ןעמַאזוצ עדייב סָאװ ,קיזומ טימ טּפינקרַאפ עיזעַאּפ עטסנרע

 -פיוא םוצ עביל ןקעוו ןפלָאהעג ךיוא ייז ןבָאה .ערעטלע ייב יו ,רעדניק ייב ױזַא

 טילבעצ ךיז טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טָאה סָאװ ,ןושל ןשידיי ןגנוי ןקידנגייטש

 ךיז רעִיצרעד ןבָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .ןבעל ןשידיי ןיא טקיטסעפרַאפ ןוא

 -ניא ענעדישרַאפ רַאפ לַאירעטַאמ ןכייר ַא רעדיל יד ןיא ןעזעג ןיא טקוקעגמורַא

 ףיוא ףָאטש ןגיוצעג ייז ןופ ןבָאה ייז ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןוא סעיצַאזינעצס

 גנַאזעג ךוב סנײטשטַאלג לארׂשי .ןטנוװָא-רוטלוק ןוא ןעגנורעייפ ןענדרָאוצנייא

 -רוטלוק ןדעי ןופ טנעה יד ןיא טנעמורטסניא-ספליה ַא ןרָאװעג זיא ליפש ןוא

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא טָאה סָאװ ,ןקסע-סגנויצרעד ןוא רעוט

 .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידיי

 ערעּפָא עשידיי יד ןעוועג זיא טעברַא רעשילַאקיזומ ןייז ןיא ּפַאטע רעקידרעטייוו ַא

 --- ןײטשטַאלג לארׂשי ןוא ,ָאטערביל יד ןבירשעג טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי ,"ַאמיטַאפ,

 ץרַאװש סירָאמ קרָאי-וינ ןיא טריפעגסיוא יז טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ ,קיזומ יד

 עטסנרע ערעדנַא ןבירשעגנָא רֹע טָאה רעטעּפש ךָאנ .?רעטַאעט-טסנוק, ןייז טימ

 ןבעגעגסױרַא ןענעז ,"תימלוש, ןוא "ןברוח, ,ערעסערג ייווצ עכלעוו ןופ ,ןעגנופַאש

 .עקירעמַא ןיא ןרָאװעג

 ןוא ,ברעמ ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ וצ טבערטשעג ץלַא ךָאנ טָאה ןײטשטַאלג לארׂשי

 ןצנַאג ןטימ זיא רע ּוװ ,ןילרעב ןייק ןרָאװעג טרעדָאפעגסױרַא רע זיא לזמ ןייז וצ

 רעשירעפעש רעיינ ַא ןופ לבריוועג ןיא ןירַא המשנ רעגנוי דימת ןייז ןופ ןערב

 ,ןרָאכ טריפעג .קיזומ רעשידיי ןופ סערדַא רעד ןרָאװעג ןילרעב ןיא זיא רע .הפוקת

 ןעגנוווצעג רע טָאה טעטיוויטקַא רעכעלגעװַאב ןייז טימ ןוא ןטרעצנַאק טריזינַאגרָא
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 ,?ןעדוי-טסָא,, יד ןופ םינוגינ יד וצ רעוא ןַא ןגיילוצוצ ?םידוהַאי, עטרילימיסַא יד

 ױזַא ןוא .קיזומ רעקידרוקמ רעשידיי ןופ סיזַאָא ןַא ןפַאשעג ןילרעב ןיא טָאה רע
 ַא יװ ,רע זיא גָאט ןלעה ַא םענייא ןיא ,1929 רעמוז זיב טרעיודעג סָאד טָאה
 ןבילברַאפ זיא ןוא דנַאלשטייד-רעלטיה ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ,רעגריב רעשילױּפ

 .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד טּפַאכרַאפ םיא טָאה סע ּוװ ,עשרַאװ ןיא
 צ

 -טַאלג לארׂשי ןופ לרוג רעד ןרָאװעג ךיוא זיא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ לרוג רעד
 טָאה רע .ָאטעג ןוא רעגנוה ,טייקיזָאלמײה ,תופירׂש ,ןעגנורידרַאבמָאב : ןייטש
 טימ ןפרָאװעג ךיז ןוא בצמ ןקידנשרעה םעד ןבעגעגרעטנוא טשינ רעבָא ךיז
 טסירט ןעגנערב וצ םורַא ױזַא ידכב ,טעברַא רעשילַאקיזומ ןיא תובהלתה
 ןשילַאקיזומ ןופ ןטינשּפָא עכעלטע ףיוא וויטקַא ןרָאװעג זיא רע .רעדירב ענייז
 ,ןבעל

 ןוא טריזינַאגרָא ךיז טָאה סַאג-ַאנלעשזד ףיוא "רעטַאעטיַאלַאקס, סָאד ןעוו
 רעטייל רעשילַאקיזמ רעד ןרָאװעג רע זיא ,טייקיטעט "עליבַאטס, ַא ןביױהעגנָא
 ?ָאדַארָאדלע? ןסייהעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט רעיינ רעד .רעטסעקרָא ןופ טנעגיריד ןוא
 טסייג ןיא ןקריוו וצ ןוא ָאוינ ןשירעלטסניק ַא ןטלַאהוצנייא טימַאב ךיז טָאה
 םיא ןיא ןבָאה סע .ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןופ סעיצידַארט יד ןופ
 ,ץרוק םהרבא ,לעטסַאּפ החמׂש ,ירב סקַאמ ןרָאיטקַא עטנַאקַאב יד טעברַאעג
 ךיז ןקילײטַאבטימ ןייז טימ טָאה ןײטשטַאלג לארׂשי .ערעדנַא ןוא רעקוצ ַאניגער

 ,טעטירָאטױא וויטקעלָאק ןצנַאג םעד ןבעגעגוצ לבמַאסנַא ןיא
 סָאװ ,רָאכ-ןסרעלעװער ןשידיי ַא טעדנירגעג רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 ןופ ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק יד טרעכיײרַאב ןעגנוטערטפיוא ענייז טימ טָאה
 ןעגנולעג רעיײז םיא זיא וטפיוא רעקיזָאד רעד .רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג

  סָאד םיא ןבָאה סָאװ ,רעקיזומ ערעדנַא עלַא ליּפשייב ַא רַאפ טנידעג טָאה ןוא

 ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה קיטייצכיילג ,ןָאטעגכָאנ
 -רעּפ רעד ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא סעמעט עשילַאקיזומ ףיוא
 -טנגוי יד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,ךירדמה עבַאגסיױא רעשידָאי

 תעשב ןבָאה עכלעװ -- ?טייהיירפ, ןוא "ץולחה, ,ןויצ-ילעוּפ ןופ ןעגנוגעװַאב

 ךירדמה ןופ רעטעברַאטימ ערעדנַא יד ."רורד, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג המחלמ רעד

 טקַאטנָאק ןגנע ןַא ןטלַאהנָא טגעלפ רע עכלעוו טימ ,דניירפ ענייז ןעוועג ןענעז

 קחצי עטנַאקַאב יד ןעוועג ןענעז סָאד .םינינע עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןיא
 ,רעדניל םחנמ ןוא רערעל לאיחי ,ןָאסלענעצַאק

 ךס ַא טימ טנדָאלַאב ןעועג רע זיא עיציזָאּפ רעכעלטפַאשלעזעג ןייז קנַאד ַא

 ,שטנעמ םוצ עביל טימ ןוא שפנ-תריסמ טימ ןָאטעג רע טָאה ץלַא רעבָא ,ןטכילפ

 סערעטניא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא טרָאװ ןייז ןוא ןרָאװעג טצעשעג רע זיא
 ,דובכ ןוא
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 יִצ

 טרירוגיפ רע .טסּוװַאב טשינ זיא -- ןעמוקעגמוא זיא רע ױזַא יו ןוא ּוװ ,ןעוו

 טָאה סע עכלעוו ןגעוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רעוט-רוטלוק ןופ המישר רעד ןיא

 יד וצ ווירב-טנעמוקָאד ןשירָאטסיה ןייז ןיא םולבלגניר לאונמע ר"ד ןבירשעג

 ,טלעוו רעד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 עיפארג ַאיל ביב

 ןיא ןלוש-ַאשיצ יד ןופ רערעל ענעמוקעגמוא יד טעמדיוועג : "ךוב רוכזי רערעל

 ,(101 יז) 1954-1952 קרָאי-וינ ןיא ןבעגעגסורַא ,ןלױּפ
 -לַארטנעצ ןופ ןבעגעגסױרַא -- "..ןעועג םע ויא יוַאאק :ווָאקרוט סַאנַאי

 ,(243 ,204 ,10 :ז"ז) ,(ןטייז 529) 1948 ןיא ,עניטנעגרַא ,ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ

 :ןבעגעגסיױרַא ,"עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיא ןוא ןברוח,:ט ַאטשיינ ךלמ

 1948 ביבאילת ,דנַאברַאפ .ברַא .צַאנ .דיי ןוא םידבועה תורדתסה ןופ הלוגה תדעו

 .(401 ,400 : זיז)
 "ךוב-רוכזי רעגיניטסָאג ךרוד ןבעגעגסױורַא ,ןַאמרעדיב .מ.י .דער : ןיניטסָאנ םקניפ

 ,1960 ביבא-לת--קרָאי-וינ ,טעטימָאק

 ןופ ןבעגעגסױרַא .(דנַאב רעטייווצ) רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל
 1958 ,קרָאי-ינ -- ("ָאקיצ ,, טימ טקיניײארַאפ) סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעוולַא
 .(263 ,262 : ז"ז)
 עשרַאװ ,ןָאקיטקעל-קיומ רענײמעגלַא :רעגַארּפ .א ןא טַאטשנזייא .,ד

 ,(168 'ן) 6

 8660861/661104: 26021000 007 10060 10 6007 140510, 13סץנ:- 1

 (84 'ז)
 1938 רעבמעצעד ; (20 'ז) 1927 רַאורבעפ ,עשרַאװ ,"טלעוו"םינזח יד ןוא לוש יד;

 .(23 'ז)
 ביבא-לת--םילשורי ,םיובנירג קחצי ךרוע ,השרו ןושאר ךרכ ,תויולג לש הידפולקיצנא

 .(313 'ז) 1953 |

 .גסױרַא ,דנַאב-םישודק ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל :גייווצרעבליז ןמלז .
 :ז"ז) "עבשילא, גַאלרַאפ ,יטיס-עקיסקעמ ,עקירעמַא ןיא עיני-ןרָאיטקַא ןשידיי ןופ
0, 4451), 
 "יא ןיא רעטַאעט רעשידי :ןָאסנערעּפ .מ ,וָאקרוט . ,רעגנַאמ .א
 .(458 'ז) 1968 קרָאי-וינ ,עּפָאר



 (גיטרעב) גיטריבעג יכדרמ

(4.5.1877=--4.6.1942) 

 ןדעי ןופ תורצוא עשילַאקיזומ יד ןשיווצ

 ךָאנ סָאװ ,רעדיל ןַארַאפ ןענעז קלָאפ

 ןרָאטיזָאּפמָאק ערעיז ןופ ןבעל םייב

 -סקלָאפ יוװ ןרָאװעג טנכעררַאפ יז ןענעז

 טימ סָאװ ,רעדיל ןענעז סָאד .ןעגנופַאש

 יז ןבָאה עידָאלעמ ןוא טלַאהניא רעייז

 המשנ רעד ןופ עלעטניּפ ןיא ןפָארטעג

 טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא דיחי ןופ

 ןרעגַאב ןוא ןעגנוליפ יד טלגיּפשענּפָא

 יד ןענעז .קלָאפ ַא יו ןעמַאזוצ עלַא ןופ

 עקיזָאד יד ןופ ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא םירבחמ

 ערעייז ןוא ןסעגרַאפ ןרָאװעג ןעגנופַאש

 ,רעדילסקלָאפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז ןטכורפ

 ןיוש טרעוו (1857--1780) עשזנַארעב ןַאשז-רעיּפ רעגניזסקלָאפ רעשיזיוצנַארפ רעד

 ןעגנוזעג טנייה זיב ךָאנ ןרעוו רעדיל ענייז רעבָא ,טנָאמרעד טשינ םענייק ךרוד גנַאל

 -רַאװ רעדנַאסקעלַא רעשיסור רעד ; (,,16 018060/-216:6"; ,,1:6 ט1604 46186מ/")

 סָאװ ,רעדיל 200 יװ רעמ קלָאפ ןייז טזָאלעגרעביא טָאה (1842--1801) ווָאמַאל

 ;("ןַאפַארַאס רעטיור רעד, לשמל יװ) ןסַאמ יד ןשיווצ רעלוּפָאּפ טנייה ךָאנ ןענעז

 רעדנַאסקעלַא ןוא דנַאלשטייד ןיא רעדיל-ץישיירפ (1826--1786) סרעבעוו ךיוא

 ןרעוװ וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה דנַאלסור ןיא רעדיל (1851--1787) סװעיבַאלַא

 ,רעקלעפ ערעייז ןופ ןסַאמ עטיירב יד ןשיווצ ןעגנוזעג

 ןבָאה סָאװ ,רעגניזסקלָאפ ןוא רעטכידסקלָאפ ערעזדנוא טַאהעג ןבָאה ןדיי רימ ךיוא

 ןצרַאה ןפיוא ןגעלעג ייז זיא סָאװ ,ץלַא ןעגנוזעגסיוא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא

 יד ןופ םענייא יוװ ןוא ןטייצ עשירעטלעלטימ יד ןופ ךיז טיצ טייק-סוחי רעייז

 ןופ דיי רעד -- דניקסיז; רעגניזענימ םעד ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא עטשרע

 יד ןופ רענייא ןעװעג זיא סָאד .(טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא טבעלעג) "גרעבמירט

 סָאװ -- ,ןרודַאבורט עשילַאסנעװָארּפ יד וצ ךעלנע --- ,סרעגניז עקידנרעדנַאװ

 עביל רעד ןגעוו ןעגניז ןוא ןצַאלַאּפ עכעלטשריפ יד ןיא ןעניישרעד וצ טָאטשנַא

 ןעגנוזעג רֹע טָאה ,"עמַאד-לעדַא; רעטמיורטעגסיוא ןייז וצ רעטיר ןשידלעה ןופ

 סָאד זיא םתסה ןמ ."ליח-תשא; רעשידיי רעקידתועינצ ןוא רעקידנדייל רעד ןופ

 רעטעּפש ןרָאי רעטרעדנוה טימ זיא סָאװ ,רעטכָאט עשידיי עקיבלעז יד ןעוועג

 ."טמַאמ עשידיי יד; ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טניורקעג

 ביײל הדוהי 'ר ןעװעג זיא רעגניזסקלָאפ רעלענַאיסעפָארּפ רעקידרעטעּפש ַאזַא

 ןלױּפ ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא ,(טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא טבעלעג) רעװָאכעלעשז
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 ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה ןוא דנַאלָאה ןוא דנַאלשטייד רעביא טרעדנַאװעג טָאה סָאװ

 לרעב רעכַאמ-ךעליירפ רעד ןעוועג ךיוא זיא רעלוּפָאּפ רעייז .רעדיל-רסומ ענייז טימ

 -ינַאגרָא רעקלעפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,(1880--1817) רעדָארב לרעב ןפורעג ,תילגרמ

 ."רעגניז רעדָארב , עטנַאקַאב יד רַאפ בייהנָא םעד ןבעגעג טָאה רע ןוא רָאטַאז

 באז-ןימינב ןעמונרַאפ טָאה גנופַאשסקלָאפ רעשידיי רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא

 זיא רע ,(1882---1826) רעשזַארַאבז עלעוולעוו ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ,ץנַארקנערע

 -בוּפ ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא טָאה סָאװ ,רָאטַאזיװָארּפמיא רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג

 ענייז ןיא .סעידָאלעמ טימ ןעמַאזוצ ןטסקעט עלעוטקַא ןפַאשעג טרָא ןפיוא םוקיל

 ןוא ךעּפ ןטיש ןוא עמערָא יד ןופ לרוג ןקירעיורט םעד ןענייװַאב רע טגעלפ רעדיל

 ףיוא טצעזעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,להק-ישאר ןוא "ןדיי ענייש , יד ףיוא לבעווש
 ,ןזייא ןוא רעש --- ךמע

 רעזנוצ םוקילא ןעוועג זיא ןרודַאבורט-סקלָאפ ערעזדנוא ןופ רעטסרעלוּפָאּפ רעד

 ןטינשּפָא עלַא ןעמונעגמורַא ןבָאה סָאװ ,רעדיל עקילָאצליפ ענייז ,(1912---1826)
 רע זיא ייברעד ןוא רעטקַארַאכ ןקידנרעלַאב ַא טַאהעג ןבָאה ,ןבעל ןשידיי ןופ

 עטשרע יד .עטָאנ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןגָאלשעגנָא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג

 יד ךיוא .רעדיל עלַאנָאיצַאנ יו טײרּפשרַאפ ןוא ןעגנוזעג ייז ןבָאה ןויצ-יבבוח

 ןענעז סעידָאלעמ יד .קידנעִיצנָא ןעוועג זיא ןעגנופַאש ענייז ןופ טייז עשילַאקיזומ

 עשינזח ,םינוגינ עשידיסח ןופ ןטנעמעלע ךיז ןיא טגָאמרַאפ ןבָאה ןוא עסיז ןעוועג

 ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןוויטָאמ ץלַא -- ץנעט עשיװַאלס ןוא תוליפת

 ,דיי ןשִיעּפָאריײא-חרזמ ןדעי ןופ

 קרַאמ רעטבַאגַאב רעד ןעוועג זיא סרעגניז-סקלָאפ עלַא ןופ רעטסלַאנָאיצַאנ רעד

 ןעגנוזעג רע טָאה רעקיריל רעקידנליפנייפ ַא יו .(1909---1848) יקסװַאשרַאװ

 ללכ ןשידיי ןופ רעצ ןגעוו ,החּפשמ רעשידיי רעד ןגעוו ןוא דניק ןשידיי םעד ןגעוו

 ןייז ,םכילע-םולש יוװ ,ױזַא ןעשעג םיא טימ זיא ,קלָאפ ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו ןוא

 זַא ,טגייצרעביא טכער ןיב ךיא, :טגָאזעגסיױרָאפ םיא טָאה ,דניירפ רעטסטנעָאנ

 ייב ןרעו ןלעװ רעדילסקלָאפ סיקסוװַאשרַאװ ןוא ןרעיוד גנַאל טשינרָאג טעוװ סע

 בָאה ךיא; :ןַאמכיפ בקעי ןבירשעג טָאה 1911 ןיא ."רעדילסקלָאפ תמאב זדנוא

 רעקרַאטש ןענעז רעדיל ענייז ןיא ןליפעג יד זַא ,ריּפש ךיא לייוו ,ןיקסװַאשרַאוװ ביל

 עתמא עלַא ןיא ליפ ךיא סָאװ ,סָאד --- ןעמַארג ןוא רעטרעוו ענייז ןופ רענעש ןוא

 ."רעדילסקלָאפ

 עשידיי יד ןופ ןטסערג רעד ,ןטצעל םעד זיב ןגיוצעג רינש יד ךיז טָאה ױזַא ןוא

 ,רענייװַאב ןוא רעגניזַאב םעד ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא ןרודַאבורט-סקלָאפ

 ןשידיי ןופ ןוז ןעיירטעג םעד ,רערעטנומ ןוא רעמיורט ,רעקיטומרעד ןוא רעפָארטש

 .גיטריבעג יכדרמ ןטשטנעבעגטָאג םעד ,קלָאפ

 1939 רעבמעטּפעס זיב
 ;בוטש רעשירעמערק רעמערָא ןַא ןיא ,עקָארק ןיא ,1877 רָאי ןיא רע זיא ןריובעג
 ןביױהעגנָא רעטלע ןעירפ ןיא ןעגנוגנידַאב ערעווש בילוצ ןוא רדח ןיא טנרעלעג
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 רעטַאעט ןוא קיזומ וצ ןעגנוגיינ ענעריובעגנייא רעבָא טַאהעג .יײרעלָאטס ןענרעל

 ןעמונעג .ןזיירק עשיטַאמַארד ןיא ויטקַא טקילײטַאב ךיז ןרָאי עטסגניי יד ןופ ןוא

 -רעטקַארַאכ ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןוא ןעגנולעטשרָאפ ענעדישרַאפ ןיא ליײטנָא

 ןיא עלָארטּפױה יד קידנליּפש טנידרַאפ ךיז רע טָאה חבש ןלעיצעּפס ַא ףיוא .סעלָאר

 ןגיוצעג ךיז ףיוא רע טָאה םעד טימ ןוא ,ןַאמרעיײה .ה ןופ יָאטעג; עמַארד רעד

 טלקיװטנַא 1906 רָאי ןיא טָאה רעכלעוו ,ןעזייר םהרבא ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד

 ,טייקיטעט עשירַארעטיל ַא עקָארק ןיא

 -רעטַאעט ןקורד ןביוהעגנָא גיטריבעג יכדרמ טָאה ןענעזייר ןופ העּפשה רעד רעטנוא

 -סױרַא רע טָאה קיטייצכיילג .רעדיל ךיוא -- רעטעּפש לסיב ַא ןוא ,סעיזנעצער

 ןרָאװעג זיא ןוא ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג רַאפ סערעטניא ןזיוועג
 ןיא ?ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיײ, רעד ןיא דילגטימ רעוויטקַא ןַא

 -ײטרַאּפ רעד ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ רע טָאה ןרָאי עקיבלעז יד ןיא .עיצילַאג

 -סיטרַא-שירַארעטיל ףיוא ןטערטסױרַא טגעלפ ןוא *טַארקָאמעדילַאיצָאס,/ גנוטייצ

 .רעדיל ןענעיילרָאפ טימ ןטנוװָא עשיט

 -יירטסע רעד ןיא טנידעג רָאי ףניפ רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעשב

 סָאװ ,רעדיל ןבירשעג טלָאמעד ןיוש רע טָאה ןטונימ עיירפ יד ןיא .ײמרַא רעשיכ

 עכעלטע ןוא ,עיצילַאג ןיא ןעגנוזעג ןרעװ וצ ןביוהעגנָא ןוא ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה

 רעד .ןלױּפ ץנַאג ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב דלַאב ןענעז רעדיל עקיטלָאמעד יד ןופ

 רעבירַא דניוושעג וליפַא ןענעז "ןריובעג טרעו ךאלמ ַא; ןוא "םותי רעניילק,

 .טלעוו רעד ןיא םיבושי עשידיי עלַא רעביא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענעז ןוא םימי

 ,"טלצוו יד טייג רעטנוא? ,"עלעשרעה; יװ רעדיל עיינ ןעמוקעגוצ לענש ןענעז סע

 סָאד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא עקָארק ןיא זיא 1920 רָאי ןיא ןוא ,א"א "דילגיווע

 ,ךעלמיטסקלָאפ ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל ענעבירשעג םיא ןופ לכיב עטשרע

 ןענעז ןוא טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא ןגָארטעצ ךיז ןבָאה רעדיל יד

 ןעמונעגנירַא גנָאי:ץיוװגנוי זעוב עקַאט טָאה .רעצרעה יד ןיא ןעגנורדעגניירַא

 "הנותח עשינעמור יד, רָאש השמ ןופ עטערעּפָא רעד ןיא רעדיל סגיטריבעג

 -ניק טעילוה ,טעילוה, .גנולעטשרָאפ רעד ןופ רעדָאי יד ןרָאװעג ןענעז ייז ןוא

 ,ןָאקיּפ ילַאמ .סרעגַאלש-טלעוװ עשידיי ןרָאװעג ןענעז "ןרָאירעדניק, ןוא "ךעלרעד

 ןעמָאנ רעד ןוא ,טײרּפשרַאפ ייז ןבָאה ינדָאלָאק עלעסָאי ןוא רעבָארג עלהיח

 ןופ ןטלַאּפש יד רעביא טירט עסיורג טימ טזײרּפשעג טָאה גיטריבעג יכדרמ ןופ

 ןגיטריבעג ןופ רעדיל יד ןיא ןעזרעד ןרָאסישזער ןבָאה .ןעגנוטייצ עשידיי עלַא

 ןופ עירעס ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא לַאירעטַאמ-ענעצס ןטנַאסערעטניא ןַא

 -ַאמ למהרבאק יװ ןטסקעט עכלעזַא .רעדיל ענייז ןריזיליטס ןוא ןריזינעצסניא

 ןבָאה ערעדנַא ןוא "קלָאפרָאּפ עטלַא סָאדק ,"עלהשמ, ,"עלעטָאמ, ,"רעכיווער

 .ןריטערּפרעטניא ןוא ךעלרעלעט ףיוא ןגיילעצ ייז לָאז ןעמ ,ןטעבעג שממ ךיז

 ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא סרעטַאעט-טסנוקניילק יד ןָאטעג סָאד ןבכָאה

 ,"לצזַאזַא יװ ,ןעלבמַאסנַא'טסנוקנילק עשירעקעמשנייפ עכלעזַא וליפַא .ןלױּפ

 ,ןגיטריבעג ןיא טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה עכעלנע ןוא ?םידיַאמ, ,"ןויטבמס, ,"טררַא;
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 ןענעדרָאנײא ןגעלפ סָאװ ,סעּפורג-רעטַאעט ךיוא ןעוועג .האיצמ רעטוג ַא ןיא יו

 .ןעמוקעגרָאפ עכלעזַא טפָא ןענעז עקָארק ןיא ."ןטנוװָא-גיטריבעג, עצנַאג

 טַאהעג גיטריבעג יכדרמ טָאה ןבעל ןייז ןיא עיצקַאפסיטַאס עסיורג עטשרע יד

 טָאה טעטימָאק רעכעלטפַאשלעזעג רענעפַאשעג לעיצעּפס ַא ןעוו ,1926 רָאי ןיא
 ןייז ןבעגעגסױרַא טייקיטעט רעשילַאקיזומ-שירַארעטיל רעקירעיקיסיירד ןייז וצ

 ןטלַאהטנַא טָאה ךוב סָאד .רעדיל עניימ ןעמָאנ ןרעטנוא ,רעדיל ךוב ןטייווצ

 ןיא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ןיא ןענישרעד זיא ןוא ןטָאנ טימ רעדיל 50 רעבירַא

 ןעוועג זיא ןגיטריבעג רַאפ החמׂש עטסערג יד .ענליוו ןיא ,טַאמרָאפ םענייש ַא

 ןשיווצ טָאה סינּפיק סָאװ טָא ןוא .סינּפיק םחנמ ןבירשעג טָאה סע סָאװ ,המדקה יד

 : טגָאזעג ןרעדנַא

 -סקלָאפ רעטשטנעבעג רעקיטנעצָארּפ-טרעדנוה רעד זיא גיטריבעג יכדרמ,...

 ,בוטש ןיא דיל ןייז סיוא טנייוו ןוא טּפַאש ,טגניז סָאװ ,רעגניזסקלָאפ ןוא רעטכיד

 ,הריש טימ סַאג יד ןָא טליפ ןוא רעטצנעפ ןוא ריט ףיוא טלַארּפ סנייז דיל סָאד ןוא

 -ץילימַאפ עשידיי סָאד ,עביל עשידיי יד .ןבעל עקיטרַאנגיא עשידיי סָאד טגניזַאב

 ,עמערַאװ עכלעזַא טימ סע טלָאמ ,טײקמערָא ןוא טיונ עשידיי ,דניק ןוא עמַאמ ,ןבעל

 עקידנליפ-ךעלרע ,ענייפ ַאזַא רָאנ סָאװ ,ןברַאפסקלָאפ עטשלעפעג-טשינ עטכע

 ,ןפַאש רענעט ןוא ןברַאפ עקיזָאד יד ןָאק גיטריבעג יכדרמ יו המשנ-סקלָאפ

 ןופ ןָאט-רעגענ רעדמערפ רענעכָארבעג רעד ןוא םעטיר רעטסוּפ רעד ןעוו ,טציא..

 ןוא עשירעגניז עטקיטשרַאפ עלַא יד ןענעז ,סַאג יד טשרעהַאב ןבָאה ָאגנַאט ןוא סקָאפ

 רעד -- ,גיטריבעג יכדרמ ןיא ןרָאװעג טרעּפרעקרַאפ תומשנ עשירעטכידסקלָאפ

 .ןליוּפ ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא טסינָאּפמָאק רעכעלמיטסקלָאפ רעקיצנייא

 .ןצרַאה םייב םעלק רעד :זיא גנוטכידסקלָאפ רעשידיי רעתמא ןופ ןמיס רעד...

 המשנ עשידיי יד ןָא טליפ ןוא טמערַאװ ,ץרַאה סָאד טמעלק דיל ַא סגיטריבעג

 יכדרמ טגניז ןָאלַאס ןכייר ןופ טשינ .רעטיצ ןקידיירפ ןוא עילָאכנַאלעמ רעסיז טימ

 ןשידיי ןופ ןוא בוטש רעשידיי רעד ןופ טנעװ עליוה ריפ יד ןופ רָאנ ,גיטריבעג

 וליפַא ןוא ,בוטש ןופ טנעװ עליוה ריפ ,רדח ןופ טנעוו עליוה ריפ ,הכאלמ-לעב

 ייב רָאפ ךיוא טמוק דניק סָאד עלעדיל ַא טימ ןעמַאמ רעד ןופ ןרעפעלשנייא סָאד

 .טנעוו ריפ עמערָא ,עטעקַאנ

 ; גנַאזעגסקלָאפ ןוא גנוטכידסקלָאפ רעטשלעפעג-טשינ רעטכע ןופ ןמיס ַא ךָאנ ןוא.

 זיא סָאד .טקריוו ןוא טמערַאװ ,סע טרעטסיײגַאב רעמ ץלַא ,סע טרעה ןעמ רעמ סָאװ

 ןרָאװעג ןיוש זיא סָאװ ,גנַאזעג ןוא גנוטכיד סגיטריבעג יכדרמ ןופ דוס ןוא חוכ רעד

 ,"קלָאפ ןצנַאג ןופ גנַאזעג ןוא גנוטכיד יד

 ןיוש זיא סָאװ ,םעד ןופ סנַאליב רעד ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאװ ,גנולמַאז-רעדיל יד

 עטסוויטיזָאּפ יד ןפורעגסיױרַא טָאה --- םיברב טנַאקַאב ןוא טײרּפשרַאפ ןעוועג גנַאל

 עלַא ןיא ןוא ןלוּפ ןשידיי ןופ ןזיירק עשילַאקיזומ-שירַארעטיל יד ןיא ןעגנַאלקּפָא

 -רַאפ ,לקיטרַא ןַא ןיא .ןעגנוצַאשּפָא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ

 ,1926 רָאי ןופ 21 רעמונ ,עשרַאװ ןיא רעטעלב עשירָארעטיל ןיא טכעלטנפע

 : רעכעלב .מ ןבירשעג טָאה
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 גיטריבעג טָאה ןטעשזויס ןוא ןוויטָאמ עשיטעָאּפ ענעדישרַאפ עטנָאמרעד יד וצג..

 ןסיג סָאװ ,םינוגינ עקיטרַאנגייא ,עלעניגירָא סיוכרוד בור'ס ,ענעגייא טכַארטרַאפ

 ,סיוא םיא ןשטייט ,טסקעט ןטימ סנייא רעקידתומילש ַא רעייז ןיא ףיונוצ ךיז
 ןשיטעָאּפ ןופ גנומָאקלופרַאפ ןוא גנוביוהרעד ָא-יד .םיא ןביוהרעד ןוא ןבעלַאב
 ,תולעמ עשירָאטיזָאּפמָאק עסיורג סגיטריבעג ןופ ענייא זיא ןוגינ ןכרוד טסקעט
 שירַארעטיל ןענעז סָאװ ,רעדיל ענעי ןיא קורדסיוא ןטסטלוב םוצ טשרע ןעמוק סָאװ
 ."רעכַאװש

 עלעטניו סעדעי .דיי ןשיליוּפ ןופ עפרַאה יד ןרָאװעג זיא גיטריבעג יכדרמ

 ןוא ןעמיורט ענייז טליּפשעגסיױא ןבָאה עכלעוו ,סענורטס יד ןָאטעג זָאלב ַא טָאה

 -ץרַאה סָאד .רעדירבטימ ענייז ןופ קיטייוו ןדעי ןעגנוזעגסיוא טָאה רע .ןרעגַאב

 ןופ סוגסיוא ןַא ןענופעג ןבָאה ללכ ןשידיי ןופ רעביפ-המשנ רעד ןוא שינעּפַאלק
 ןענַאטשטנַא ןענעז סע .רעדיל סגיטריבעג ןופ רענעט ןוא רעטרעוװ יד ןיא ןליפעג
 ,ןלוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ םעטָא ןטימ ןדנובעג גנע ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעגנופַאש

 ןוא טעברַא רַאפ ןעגנוגנידַאב עזָאלטכיזסיוא ,ץנעטסיוקע רַאפ ףמַאק רערעווש

 יד ןרָאװעג ןענעז סָאד --- גָאט ןקידנגרָאמ רַאפ רעטיצ ןוא דחּפ ,ןבעל קידובכב
 .רעדיל ענייז ןופ סעמעט עיינ

 עילַאװכ עשיטימעסיטנַא עצרַאװש ַא .1938 רָאי סָאד ןעמוקעגנָא זיא טָא ןוא

 עשידיי רעביא ןטסיופ ןביוהעג ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .ןלוּפ ץנַאג טקעדַאב טָאה

 ןדיי .קיטישּפ לטעטש ןיא םָארגָאּפ רעד ןכָארבעגסױא זיא סע זיב -- ּפעק

 טרעלקעג ןוא טנעה עטגיילרַאפ טימ ןענַאטשעג ןענעז ,עטרעדורעצ ןוא עטלמוטעצ

 קידנעטש רעד טָאה ,טנעמָאמ ןרעוװש ןקיזָאד םעד ןיא ןוא .ןָאט וצ סָאװ תוצע

 ,טנערב'ס; : יירשעגסיוא ןשיטַאמַארד ןקרַאטש ןייז ןגירשעגסיוא גיטריבעג רעשיריל
 יז טנערב לטעטש רעזדנוא

 ןכערב ,ןסייר ןוזגרי טימ ןטניוו עזייב, ןעוו זַא ,ךעלגעמ סָאד ןעד זיא יצ ? ןכתיה

 ,סנטייוו רעד ןופ ןייטש רימ ןלָאז ,"ןעמַאלפ עדליוו יד ךָאנ רעקרַאטש ןזָאלבעצ ןוא

 ןעד זיא יצ ?טנעה יד ןיא לרוג םענעגייא םעד ןעמענ טשינ ,קידנקוקוצ ךיז ןוא

 לטעטש רעזדנוא, יװ ,ןעז ןוא סנטייוו רעד ןופ ןייטש ןלָאז רימ זַא ,ךעלגעמ סָאד

 טשינ ךיז ןלָאז רימ ןוא ?ןעמַאלפ ןוא שַא ףיוא קעװַא לָאז ןעמַאזוצ זדנוא טימ

 ,רעדירב טשינ טייטש; ? רעייפ סָאד ןשעל וצ ידכב ,טולב ןגייא רעזדנוא טימ ןפרַאװ

 יכדרמ ןופ ףור רעד ןעוועג זיא סָאד -- "!טנעה עטגיילרַאפ טימ ,ךיז ױזַא טָא
 ,גיטריבעג

 ןעמַאזוצ ןוא ,עפָארטסַאטַאק רעקידנעמוקנָא רעד ןופ גָאזנָא ןַא ןעוועג זיא דיל סָאד

 רעטרעוו יד .ךַאװ רעד ףיוא ןייטש וצ גנורעדָאפ ןוא גנונערָאװ ַא ךיוא םעד טימ

 גנוזָאל ַא ןרָאװעג ןענעז ןוא טנגוי רעד ןשיווצ טכליהעגּפָא ךיוה ןבָאה ןגיטריבעג ןופ

 עקידרעטעּפש יד ןיא .דנַאטשרעדיװ וצ געוו םעד טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד רַאפ

 ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליוּפ יד רעביא ןטערטעג ןבָאה לוויטשיצַאנ יד ןעוו ,ןרָאי

 "טנערב לטעטש רעזדנוא; זיא ,סָאטעג עגנע ןיא ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןענעז ןדיי יד ןוא

 -סדנַאטשרעדיװ עלַא ןופ רעפמעק יד רַאפ ןוא ףמַאק וצ לַאנגיס ַא ןרָאװעג



 101 (גיטרעב) גיטריבעג יכדרמ

 ןוא ןעמיה ַא ןרָאװעג סע זיא רעדלעוו יד ןיא ןוא סרעגַאל יד ןיא ןעגנוגעוװַאב

 -ןיב ןופ רעגניזסיוא ,רעקיטנַאמָאר ןוא רעמיורט רענעזעועג רעד זיא ױזַא

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ,רעטסיירט רעקידנעטש ןוא ןעגנומיטש עקידתושמשה

 טָאה גיטריבעג יכדרמ רעטכידסקלָאפ רעד .המקנ ןוא טלָאװער וצ רעפור ַא

 ,ןלוּפ עשידיי סָאד טמערוטשעגפיוא

 רעדיל סגיטריבעג ןיא קיטַאמשט

 יכדרמ ןופ רעדיל יד וצ ייג --- דיי ןשיליוּפ ןופ ןבעל טרַא םעד ןענעקרעד וטסליו

 ןכלעוו ןיא ,דיחי ןשידיי ןופ ןבעל ןיא עלעקניוו ןייא ןייק ןעוועג טשינ .גיטריבעג

 -ַאש ענייז ןיא טלָאמעג רעטעּפש סע ןוא טקוקעגניירַא יונעג ןבָאה טשינ לָאז רע

 רערעוש רעיורג ןייז ,שטנעמ-ןסַאמ ןשידיי ןופ ןגרָאז עכעלגעטגָאט יד .ןעגנופ

 ןופ ןטנעמָאמ עקידסיוא-גָאט ןייא-גָאט עטושּפ יד ;:הסנרּפ ןוא םויק רַאפ ףמַאק

 עקידנעטש יד :טייצ רעיירפ ןוא ורּפָא ,טעברַא רעד תעשב רעיורט ןוא דיירפ

 ; טַאהעג ןבָאה ייז יו ,רעמ רעדניק ערעייז ןבעג וצ עמַאמ-עטַאט ןופ ןעגנובערטש

 תחנ ןבעלרעד וצ ןעגנונעפָאה יד ןוא םינב לודיג ןופ רעצ רעכעלרעהפיואמוא רעד

 רעד ןוא רעדניק ערעייז ןענרעל ןזָאל וצ ןרעטלע ןופ תוגאד יד ;רעדניק יד ןופ

 ןענעז ץלַא סָאד -- רשיה:-ךרד ןופ ּפָארַא טשינ ןלָאז ייז רעצרעה יד ןיא רעטיצ

 .רעדיל סגיטריבעג יכדרמ ןופ סעמעט יד ןעוועג

 ךָאנ וליִפַא טפָא .ףוס ןזיב בייהנָא ןייז ןופ ןבעל עשידיי סָאד ןעגנוזַאב רע טָאה

 ןרָאװעג ןריובעג זיא דניק סָאד רעדייא ךָאנ זַא ,ןפָארטעג ךיז טָאה .רעִירפ ןופ

 גיטריבעג טָאה טיירטש ַאזַא .ןעמָאנ ןייז רעביא ןעגנודעג עמַאמ-עטַאט ךיז ןבָאה

 :רעגייטש ןקיטומטוג ןייז ףיוא טזיילעג

 ןגירק ךיז טציא עקַאט עשזסָאוו;

 ?ןדעדוצ טסיזמוא ןוא

 -- גניליווצ ַא ןייז רָאג טעװ רשפא

 ."ןדיימ ייױוצ ןייז רָאג ןעקיס

 טָאה לכ םדוק ?רעדניק עשידיי טפעלשעגנייא גיטריבעג יכדרמ טָאה ױזַא יו ןוא

 עלהפוע שידיי ַא רַאפ טשינ טסַאּפ סע .רעגנוה ןופ ןענייוו טשינ טנרעלעג ייז רע

 : ןטקניטסניא ענייז ןשרעהַאב ןענעק וצ טשינ

 ,עלעדיימ ןיילק םערָא ןיימ ,ןיוש ףָאלש;,

 ,טיױנ יד טרעדניל ףָאלש רעד לײװ

 עקלַאיל ןייד ךיוא זיא קירעגנוה

 ,,."טיורב ןײײק טשינ טנָאמ ןוא טשינ טנייו ןוא

 רעד ןיא קעװַא טַאהעג זיא עטַאט רעד ןעוו ,ןעמוקעגנָא סָאד םיא זיא רעטכייל

 ריא טימ ןעמַאזוצ זָאלּפליה ןבילבעג זיא עמַאמ יד ןוא טיורכ ןכוז טלעוו רעטייוו
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 עקידנגייצרעביא ןענופעג דלַאב ריא רַאפ רע טָאה לַאפ ַאזַא ןיא .עלעבלעווש
 ;ליומ ריא ןיא טגײלעגנײרַא טָאה רע סָאװ טָא ןוא ,ןטנעמוגרַא

 ,עלעוויק רעייט ןיימ ,עלהמחנ ןיימ ,ףָאלש;

 ?ריד טימ טנייה זיא סָאװ ,יוא ,ליטש ,ַאש

 -- עלעווירב ַא ןעמוקעג וינעטַאט םענופ זיא'ס

 "רימ רע טביירש ,רעבירַא זדנוא טמענ רע

 ענייז ךיז ןליּפש טזָאלעג טָאה רע ןעוו ,גיטריבעג יכדרמ ,רע טָאה טבעלעגפיוא

 שירעפיטש ןרָאװעג טפָא םיא ייב ןענעז ייז .ךעלמוחנ ןוא ךעלעטָאמ ,ךעלעוויק

 לזובָאל ַאזַא ןעוו רעבָא .ןרָאי יד ןעגנַאגרעד רדח ןיא ןיבר םעד לָאמ ןייא טשינ ןוא

 רעד ייב טּפַאכעג דלַאב גיטריבעג יכדרמ םיא טָאה ,סָאמ יד ןגיוצעגרעביא טָאה

 ןרעפטנערַאפ ןעמונעג עלהשמ ַאזַא ךיז טָאה .ןובשח טגנַאלרַאפ םיא ןופ ןוא טנַאה

 ;טלמַאטשעגסיוא לוק ןקידנענייוו ַא טימ ןוא ןטַאט ןרַאפ

 ,ןליפשש ךיז םיא טימ טלָאוועג טשינ בָאה'כ ,וינעטַאט,
 ,ןלירב סנדייז ןייז רימ ןבעגעג רע טָאה ,ונ
 טקנעשעג ךיא בָאה רַאפרעד םיא
 ,טגנערבעג טסָאה וד סָאװ ,עלעדיפ'ס
 ",ןליפזע ףיוריד לָאז'כ

 ןעגנַאגעג זיא סע ןעוו ןרָאװעג גיטריבעג יכדרמ זיא שירעּפָארטש ןוא גנערטש

 ,לטישכת ַא טקַאּפעג רע טָאה רעמָאט ןוא .הרות ןענרעל זומ דיי ַא .הרות ןענרעל ןיא

 טרָא ןפיוא רע טָאה ,ןעמענ טלָאװעג טשינ ךיז ףיוא לוע ןקיזָאד םעד טָאה סָאװ

 רעכעלרעטָאפ טימ ןוא ענימ עטסנרע ןַא םינּפ ןייז ףיוא ןגױצעגפיורַא לכיימש ןופ

 : ןרסומ ןביוהעגנָא םיא גרָאז

 ,ךיירפ סיורג טימ הרות ןענרעל זומ דיי ַא;

 -- ןעניז ןיא ןטײקשירַאנ ןבָאה טשינ

 טייל ןוא טָאג וצ זיא סָאװ ,שטנעמ םעד ליווו זַא

 "ןענידרַאפ טלעג ןוא ןענרעל טוג ןעק סָאװ

 יו ,ןשטנעמ ןשידיי ןופ ןדייל-רעגנוה יד טקיטייװעגסיוא ױזַא טָאה רעוו ןוא

 עטַאט רעד זיולב טשינ .ןענעק טזומעג ןעמ טָאה ןרעגנוה ?גיטריבעג יכדרמ

 זיא .בוטש ןיא עלעצעק סָאד ןוא גיוו ןיא עלעדניק סָאד ךיוא רָאנ ,עמַאמ יד ןוא

 ."רעטוּפ טימ עלעמעז; ַא ןעוועג ןכַאל ןכַאמ וצ ףיוא לטימ רעטסעב רעד עקַאט

 "ךעלעקסילק טימ ךעלעבָאב/,, ךָאנ ןצכעל רעדניק עשידיי יו ,טרעדלישעג רע טָאה

 ךיז ןבָאה ייז ."ךעלעקסיּפ ערעייז ןופ, ענילס יד ןענורעג ייז זיא לייוורעד ןוא

 :ּפוז-לבָאנק ַא טימ ןענעגונגַאב טזומעג
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 -- ? טנייה גָאטימ וצ רימ ןבָאה סָאוװ
 ןעמַאמ רעד עלעסָאי טגערפ
 הינעמָאמ סע ךיז טליוו רימ
 !ןעמַאוװע טימ פוז-לּפָאטרַאק

 םיא ךיז טליוװס ,הפצוח ַא טרעהעג --

 !ןעמַאוװע טימ פוז-לפָאטרַאק

 ,פוז-לבָאנק ַא טכָאקעג טנייה בָאהיכ

 *!ןעמַס טשינ ךיז רוסָא טסעװ

 לדיימ ןוא לגניי ןשיוװצ הציחמ יד ןעוו טייצ ַא ןיא טבעלעג טָאה גיטריבעג יכדרמ

 ןסירעגניירַא טַאהעג גנַאל ןופ ןיוש ךיז טָאה עביל יד .טריטסיזקע טשינ ןיוש טָאה

 עשידיי ןבָאה ,טלעפעג טָאה יז ּווװ ,טרָאד רעבָא .ןלוּפ ןיא ךעלטעטש עשידיי יד ןיא

 -קנעב ערעייז טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ ,רעדילעביל טימ טנגונגַאב ךיז רעטכעט

 שיטנַאמָאר ַא ןעגנוזעגסיוא גיטריבעג ייז רַאפ טָאה .ןליפעג עקידנזיורב ןוא ןטפַאש

 :עלעדיימ ַא ןוא ךעטסַאּפ ַא ןגעוו עלהשעמ

 ,דניוװעעג רימ וצ רעהַא טמוק ,ךעלעגיצ ,יעה,

 .דניצַא ךייא ןעגניזפיוא ךיא לע עלעדיל ןייש ַא

 ןָא ךיז עלעדיל סָאד טבייה לכעטסַאּפ ַא ןופ

 .ףָאטעג םיא ףושיּכ טָאה סָאװ ,עלעדיימ ַא ןוא

 טציז סָאװ ,רעטכָאט רעשידיי ַא ןגעוו זדנוא רע טלייצרעד דיל רעדנַא ןַא ןיא

 טָאה טיונ בילוצ .ןטלייװרעדסיוא ריא ךָאנ קידנעקנעב טגרָאזרַאפ ןוא טרעצרַאפ

 טפַאשיײרט רעפיט טימ םיא ףיוא יז טרַאװ ,טדיישעצ קילייװטייצ ריא טימ ךיז רע

 : ןביולג ןוא גנונעפָאה טימ טגניז ןוא

 ,עלעמייב ַא ףױא עלעגייפ ַא טציז;

 -- ךלעפ ןיא טזָאלב לטניוװטסברַאה ַא

 עלהמלש ןתח ןיימ רימ זיא קעוװַא טייוו

 ."טלעוו רעד ןיא טעברַא ןכוז

 עשידיי יד יוװ ױזַא טקנוּפ ןעגנוזעג גיטריבעג יכדרמ טָאה רעדילעביל ענייז

 ןוא טייקידועמעש טימ ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ :ןעגנוזעג ייז ןבָאה רעטכעט

 אלמ "לדוד ןוא עלעזייר, ןשיװצ גָאלַאיד-עביל רעד זיא .טייקכייו רעשיריל

 ,דיישרעטנוא םעד טימ לרָאּפ-ַאילוי-ָאעמָאר עשידיי סָאד ןעוועג זיא סָאד .תועינצ

 סלדוד ָאד רימ ןרעה ערַאטיג סָאעמָאר ןופ ןעגנַאלק-עדַאנערעס יד טָאטשנַא סָאװ

 רעזעיצַארג סַאילוי טָאטשנַא ,רעטלייװרעדסיוא ןייז ןופ רעטצנעפ ןרעטנוא ףייפ

 ןשינעילַאטיא ןכייר ַא ןופ טרָא ןפיוא ןוא ,עלעזייר עקידווענח יד ָאד רימ ןעעז רוגיפ

 טגָאמרַאפ לרָאּפ רעזדנוא .עלעביטש-םעדיוב עשידיי עמערָא סָאד -- טעצַאלַאּפ
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 ןופ לרָאּפ עטמירַאבטלעװ ץִנֶעי יו רעביוצ ןשיטנַאמָאר רעּפַאנק טשינ רצבָא

 : רעמ ןַארַאפ ָאד ךָאנ זיא טעטימיטניא-ץרַאה .ןריּפסקעש

 ,לרעטצנעפ ַא ךיז טנפע,
 ,עלעזייה עטלַא'ס ףיוא טכַאוו
 לסעג ןליטש ןיא טגנילק דלַאב ןוא
 ;עלעזייר טדערי'ס ,לוק סיזַא
 ,רעביל ןיימ ,טרַאוװ עלייוו ַא ךָאנ --
 ;יירפ ןייז ךיא לעוו דלַאב
 -- רעביא לָאמ רָאּפ ַא ךָאנ ךיז יג
 ,"יירד ,ייווצ ,סנייא

 .תורצ עכעלגעט ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה ןרָאװעג רעטלע זיא דיי רעד ןעוו ןוא

 ,טנוזעג רעייז רעביא טייקנקַארשעגרעביא עקידנעטש יד :רעדניק ןופ לכ-םדוק

 ,לרוג ןוא ןבעל רעייז רַאפ גרָאז יד ,הסנרּפ ןוא טעברַא

 ,ןעוועג לווירב ןייק ןיוש גנאל זיא ןעלעסָאי ןופ;

 .ןעזעעג זיא ריא טימ סָאװ טסייו טָאג -- לדנייש ןוא

 ,ירוצ רימ ןבילבעג רעדניק ריפ עלַא ןופ

 "יז ןופ תחנ לָאמ ַא טַאהעג

 ,ךיז ןופ הרוחש-הרמ יד ןגָאיקעװַא טזומעג חוכ טימ טּפָא גיטריבעג יכדרמ טָאה

 ןפָאלטנַא ןלַאפ עכלעזַא ןיא רע זיא .םויק רַאפ ןפמעק ןוא רעטייוו ןייג טפרַאדעג

 :ןעמיורט ןביוהעגנָא ןוא טייקכעלקריוו רעד ןופ

 ,ןצרַאה ןפיוא רימ זיא קירעיורט;

 ;טלעווק ןוא טגָאנ סעפע טרָאד ליפיכ

 הזמזענ ןיימ םעפע ךָאנ טקנעביס

 ".טלעפ רימ סָאװ טשינ סייוו ךיא ןוא

 ןעמוקעג ןוא טזָאלעגסיוא ךיז ןעגנונעפָאה יד ,ןפָאלעגכרוד ןענעז ןרָאי עגנוי יד
 גנַאב , ןרָאװעג זיא רעטכיד םעד ."עקידהרוחש-הרמ ןוא עקירעיורט/ ןרָאי ןענעז
 טימ רע טָאה .טייצ רענעגנַאגרַאפ רעד ןגעוו טכַארטעג טָאה רע ןוא "דייל ןוא
 :ןעגנומיטש-טפַאשקנעב עטפָא ענייז ןעגנוזעגסיוא טייקיור רעטרַאצ

 ,ןגױא יד רַאפ לביטש סָאד רימ טייטש ךָאנ,

 ,ןגיוצעגפיוא ,ןריובעג ןיב ךיא ווו

 ,טרָאד ךיא עז ,לגיוו ןיימ ךיא

 -- טרָא ןבלעז סעד ףױא ךָאנ טייטש

 ."ןגיולפרַאפ ץלַא סָאד זיא םולח ַא יװ
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 ,דלעפ ןיא קעװַא זיא רע .שילידיא ןוא ליטש ןרָאװעג רע זיא ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא
 וצ ייז ןקרָאװ קידנעמורב ןוא םיא םורַא ךיז ןלעטש "ןביוט עקניסייווא יו ןעזעג
 -ןײרַא ןוא ,ךיז ןליּפש רעדניק יװ ,טקוקעגוצ ךיז רע טָאה לָאמ שרעדנַא ןַא .םיא
 :ןפורעגסיוא רע טָאה ,דָאר ןיא ךיז קידנטכעלפ

 ,ףַאק ןעָארג ןיימ ףיױא טשינ טקוק;

 ?ליפשע ןיא ךייא סָאד טרעטש יצ

 ,גנוי ךָאנ זיא המשנ ןיימ

 "ליפ ןרָאי טימ קירוצ יװ

 ,דמערפ ןעוועג םיא זיא ךיז ןסעכ .טנרָאצעג טשינ לָאמ ןייק טָאה גיטריבעג יכדרמ
 ןגױצעגפורַא םינּפ ןפיוא רע טָאה קידלבָא ןוא קיטעמוא ןעוועג זיא רע ןעוו וליּפַא
 רענירג רעד ףיוא סױרַא רע זיא .ןוז ןופ לַארטש ַא טכוזעג ןוא לכיימש ןטכייל ַא
 זיא דלַאב ןוא ?טכַארטרַאפ ןוא םַאזנייא, עלעכייט םייב טצעזעגקעװַא ךיז ,עקנָאל

 ."טכַאלעג ןוא טקוקעג םיא ףיוא טָאה סָאװ, ,עלעדיימ ַא ןסקַאװעגסיױא םיא רַאפ

 טָאה ,רענעט עדניל וצ קידנעייגרעביא ןוא ,סעומש ַא טריפרַאפ ריא טימ טָאה רע

 .ןברַאפ עװעזַאר ןיא ןעז ןביוהעגנָא ץלַא רע

 לסיב ַא ,(יליל ירט-ילירט) עלעמייב ַא ףיוא עלעגייפ ַא ןציז טקרעמַאב רע טָאה טָא

 עלעגייפרעמוז ןדלָאג ַא ןעגנירּפש ןעזעג רע טָאה ,עלעגייוצ ַא ףיוא ,רעטייוו

 ךעטסַאּפ רעייז טימ ךעלעגיצ טיירדעג ךיז ןבָאה םיא םורַא ,(עלעסָאי ןוא עלעמהרבא)

 יד ןרעה וצ רעוא ןַא טגיילעגוצ ךיוא טָאה רע ןוא (עקווָאדישז יד עקמולב) ךַאטס

 טָאה רע .(למוחנ ןוא עלהנח) לרָאּפ-הלכ-ןתח ןגנוי ַא ןופ ןגָאלַאיד-עביל עמיטניא

 לָאז יז טלָאװעג ןוא הצולח יד עקרוּפצ ןופ ןרעוו וצ לעפתנ ןסעגרַאפ טשינ ךיוא

 ביל שימייה, סָאד ןזָאלרַאפ וצ טומ ןוא חוכ ריא ןופ דוס םעד ןעיורטרַאפ םיא

 ןקידייטרַאפ ןוא ?טכַאנ ייב הצובק רעד ןיא ךַאװ רעד ףיוא ןייטש, וצ ידכב ,"לטעטש
 ,(עביל-םיצולח) דנַאל ענעגייא סָאד

 .רעביא גיטריבעג יכדרמ טָאה טײקידרעטַאלפגנוי ןוא טייקידהחמׂש-אלמ עתמא

 טָאה רע ןעוו ןלָאװקעג ןוא טיירפעג ךיז רע טָאה .תוחמׂש-החּפשמ תעשב טבעלעג

 טכַאלעג ,סמערָא ענעפָא טימ ןענַאטשעג רע זיא .ןבעגעגסיוא רעטכָאט עטשרע יד

 סָאװ ,קילג סָאד ןעגנוזעגסיוא טייקיטכיל רעקידנלַארטש טימ ןוא ליומ ןלופ ַא טימ

 ןבָאה סָאװ ,סעטַאט עשידיי עלַא ןופ קילג סָאד ךָאד זיא סָאד .ןפָארטעג םיא טָאה

 : רעדניק ערעייז טכַאמעג הנותח

 -- ןבעל טימ טליפש ,םירָאמזעלק טליפש;

 ,ןבעגעגסיוא לרעטכעט עטשרע'ס

 טָאג ןייא רָאנ טסייוו החמש רעזדנוא ,יוא

 *?.טָאה רעטכעט סָאוװ ,רעד ןוא

 -עגניירַא דיל סגיטריבעג יכדרמ ןיא ךיז טָאה ,רעיורט ןדעי תעשב יװ טקנוּפ ןוא

 עטָאנ ַא ןטכָאלפעגניירַא החמׂש רעדעי ןיא רע טָאה ױזַא ,דיירפ ןופ םעדָאפ ַא טבעוו
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 דיי רעד סָאװ ,קיטייו ןקידנעטש ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג זיא סָאד .טעמוא ןופ
 ךיז ןעוועג ךעלגעממוא זיא סע ןכלעוו ןופ ,קיטייוו ַא ,ןצרַאה ןיא ןגָארטעג טָאה
 יד ןיא ןרערט טימ הנותח סדניק ןייז ףיוא ןצנַאט ןתעשב רע טָאה .ןעײרפַאב וצ

 ; טנייוועגסיוא ןגיוא

 ,ןרעה ןליפש לעוו'כ ןטצעל םייב ןעוו,

 -- ןרעלק ןוא ןייטש קירעיױרט סעּפע ךיא לעוװו

 ,קעװַא ךױא ןיש לרעטכעט עטצעל'ס

 *?קעווצ רעד ָאד זיא ךָאנ סָאװ

 .ןעגנופַאש ענייז עלַא ןיא ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא גיטריבעג יכדרמ ךיז טָאה ױזַא

 ןעלצרָאװ ערעייז טַאהעג ןבָאה רעדיל ענייז ןופ ןוויטָאמ ןוא סעמעט יד לייוו ןוא

 ,רעדירבטימ ענייז עלַא טּפעשעג ןבָאה םיא ןופ סָאװ ,לַאװק-סנבעל ןקיבלעז םעד ןיא

 "ףיט ןעוועג ןענעז סָאד .ןלוּפ ןיא דיי ןדעי ןגייא ןוא טנעָאנ ןרָאװעג ייז ןענעז

 טלַאהניא רעייז סָאװ ,רעטכיד ַא ןופ ןעגנופַאש עשידיי-שיּפיט ןוא עכעלשטנעמ

 ןדעי ןופ ןשינעלגנַארעג-המשנ עלעודיווידניא יד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעוועג זיא

 טלַאהניא ןטימ ןרָאװעג טשימעגסיוא זיא טלַאהניא רעייז .ןליוּפ ןיא דיחי ןשידיי

 טָאה .ויטקעלָאק ןשידיי ןצנַאג ןופ שינעטנעקרעד יד ןרָאװעג זיא ןוא ללכ ןופ

 .ןצרַאה ןופ ןעגניזּפָארַא ןוא ןדערּפָארַא ייז טימ טנעקעג דיי רעדעי רעבירעד ךיז

 ,דיי ןשילױוּפ ןופ גנַאזעג סָאד זיא גיטריבעג יכדרמ ןופ גנַאזעג סָאד

 .ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא גיטריבעג יכדרמ ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד ןעוועג זיא סיורג

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עלַא ןשיװצ טבילַאב ןעװעג זיא רע

 ןשידיי ןקיטולבלופ ַא ןענופעג םיא ןיא טָאה סָאװ ,טנעגילעטניא ןופ קידנבײהנָא

 ןתמא םעד ןעזעג םיא ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ-ךמע םייב קידנקידנע ןוא רעטכיד

 טָאה סָאװ ,ץלַא סָאד ןעגנוזעגסיוא טָאה סָאװ ,םעד --- ןכיילג-סנייז --- רעגניזסקלָאפ

 .גָאט ןדעי טיירפעג ןוא ןָאטעג ייוו ,טגָאנעג םיא

 המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 עשיליוּפ יד רעביא טגיילעצ ךיז טָאה עיטסעב עשיצַאנ יד ,1929 רעבמעטּפעס

 ,עטַאל עלעג ןוא טעברַאסגנַאװצ ,דנַאש ןוא טכערמוא ,המיא ןוא ורמוא .טעטש

 ןענעז ןדיי יד .ןעגנוניישרעד עכעלגעטגָאט ןרָאװעג ןענעז -- טיוט ןוא רָארעט

 ,אנוׂש ןופ רעיומ רעטרַאה רעד ןגעקטנַא ענעפלָאהַאבמוא ןוא עזָאלצוש ןענַאטשעג

 ןיא ןסעזעג זיא גיטריבעג .יאדמשַא רעד טעוװעשובעג טָאה עקָארק ןיא ךיוא ןוא

 .טיוט ןוא טנלע ןופ דיל סָאד ,דיל יינ ןייז טקיטייוװעגסיוא ןוא םייה ןייז

 ןקיזָאד םעד ,ןרָאי ןופ טַאהעג רע טָאה עיצידַארט ַא .רוּפיכ-םוי ברע ןעוועג זיא סע

 ביל השמ דניירפ ןטנעָאנ ןייז טימ ריצַאּפש ַא ףיוא ךיז ןזָאלוצסױרַא טנוװָא

 עטלַא סָאד, ןרעה וצ ןוא עקָארק ןיא הליפת יתב יד ןכוזַאב וצ ידכב ,דלעפנרעטש

 טנװָא ןקילייה ןקיזָאד םעד ןיא טגעלפ קידנעטש ,"'ירדנ לכ; דיל עשילַארָאמ
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 ןגעלפ ןדיי -- "ןגָאר ןטייז עלַא ןופ גנַארד ַא ,למוט ַא ןסַאג עשידיי ןיא ,, ןייז

 ןדיי יד טימ טרעטיצעגטימ ןבָאה עקָארק ןיא םִייוג יד וליפַא .ןענוװַאד םוצ ןענַאּפש

 טשינ גיטריבעג יכדרמ טָאה 1939 רופיכ-םוי ברע רעבָא .ןידה םוי ןופ גָאט ןיא

 "רוּפיכ-םוי ברע, :לּפעק ןרעטנוא דיל ַא ןבירשעגנָא זיולב טָאה רע .טריצַאּפש

 ביל השמ דניירפ ןביל ןיימ הנתמ ַא; :עיצַאקידעד עקיצרַאה ַא ןבירשעגוצ ןוא

 טמעשרַאפ ,קידייל ןעוועג ןענעז ןלוש יד, ."עלהרׂש לבייוו ביל ןייז ןוא דלעפנרעטש

 "טנעה ףיוא ןטייק יװ רעסעלש יד ןרעיוט ערעייז ףיוא; ןוא "טצעלרַאפ ןוא

 רעד לוויטש עשירענלעז ןופ, טרעהעג ךיז טָאה ,גנַאזעג ןרעה ןופ טרָא ןפיוא

 ,"גנַאג
 .עיצַאוטיס רעד ןופ ליורג םעד טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז טָאה גיטריבעג יכדרמ

 ,ןוחטב ,ןּפָאװ ןלענָאיצידַארט ןשידיי ןטלַא ןטימ ךיז ןדייש טנעקעג טשינ טָאה רע

 ןייז טימ טסעומשעגכרודַא ?טערטרָאּפ סעלערפיש. דיל ןייז ןיא ךָאנ ךיז רע טָאה

 -רעדניא; טגעלפ רע .טעב ןייז רעביא ןעגנָאהעג זיא טערטרָאּפ ריא סָאװ ,רעטכָאט

 טָאה סָאװ ,לוק ריא ןרעה ,טכַארטעג ריא ןגעוו טָאה רע ןעוו ,?טכַאנ רעד טימ

 ...טערטרָאּפ ריא ןופ טדערעג םיא וצ

 ןקַאילָאּפ יד ןופ ןעגנולדנַאה יד ףיוא ךעלדניפמע ןעועג טלָאמעד ךָאנ זיא רע
 טנעקעג טשינ *...ייוו טוט'ס; : דיל ןייז ןיא טָאה ןוא ןדיי יד רעגריבטימ ערעייז יּפלכ

 : ױזַא יו ןייטשרַאפ

 ,רעטכעט ןוא ןיז סנליוּפ,

 לָאמ ַא דנַאל סנעמעוװו

 ,ײז טימ ךיז ןעמעש טעװ

 ,רעטכעלעג ןופ ןכייק ,ןכַאל

 ,סַאג ןיא קידנעעז

 אנוש סנדייב רעזדנוא יו

 ".סַאּפע ןדיי טימ טביירט

 ןָאט ןשיטסימיטּפָא ןיא ץלַא ךָאנ רע טָאה "ןוחטב ןופ ןטונימ, דיל ןייז ןיא ןוא
 : טגָאזעג

 ןגרָאז טשינ רָאנ !ךעליירפ;
 ,בירט ןײגמורַא טשינ ןוא
 -- ןוחטב ,דלודעג טָאה
 ..ביל רַאפ ןָא ץלַא טמענ ןוא

 ךיז טרָא ןייק ןעועג טשינ רעמ זיא'ס ןוא טרעדנעעג לענש ךיז טָאה עגַאל יד

 ןעגנוווצעג רע זיא ןדיי רעוועקָארק ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .סעיזוליא טימ ןזייּפש וצ

 ףרָאד ַא ,יקינװעגַאל ןייק "ןעלדיזרעביא; ךיז ןוא םייה ןייז ןזָאלוצרעביא ןרָאװעג

 ביילב; : דיל-סגנונעגעזעג ןייז טנייוועגסיוא רע טָאה טלָאמעד ןוא .טנגעג רעד ןיא

 "! ץקָארק ,רימ טנוזעג
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 ! עקָארק ,רימ טנוזעג ביילב ,

 .טנוזעג רימ עשז ביילב

 ,זיױה ןיימ רַאפ ןױוש טנַאּפשעג רופ יד טרַאװס

 ,אנווש רעדליוו רעד טביירט'ס

 ,טנוה ַא טבײרט'מ יו

 ".םיױרַא ריד ןופ ךימ תוירזכַא טימ

 טינשּפָאטײצ םעניא ןעגנוזעגסיוא טָאה גיטריבעג יכדרמ סָאװ ,רעדיל עלַא יד

 טימ ןרָאװעג ןבירשעג ךָאנ ןענעז 1940 רעבמעווָאנ זיב 1929 רעבמעווָאנ ןופ

 ןשרעהַאב וצ ףיוא תוחוכ עכעלרעניא ענייז עלַא ןדנָאװעגנָא טָאה רע .םעטָא ןגנַאל ַא

 -סױרַא טלָאװעג טשינ טָאה רע .ןטייקרעטיב ענעגייא עלַא ןטלַאהַאבוצסיוא ןוא ךיז

 ץנַאג ןיא ןגָאלשעגנָא רע טָאה רעבָא יקינװעגַאל ןיא .שואי ןופ םינמיס ןייק ןזייוו

 ןגעוו תועידי עקידנעמוקנָא יד ,טיונ ןוא טלעק יד ,ךַאד רעדמערפ רעד .רענעט עיינ

 ,רעפסָאמטַא-באב-העשת יד ,ןדיי רעטרעדנוה רעביא ןלייטרואטיוט עטריפעגסיוא

 טעיַָארטסעגרעביא טָאה ץלַא סָאד -- רעצרעה עשידיי ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה סָאװ

 ןעמוקעג ןענעז טרָא ןייז ףיוא ןוא ןדנּוװשרַאפ זיא רָאשזַאמ רעד .עפרַאה ןייז

 ,רענעט-הכיא עקיטעמוא

 ?,גנַאל ןיוש בָאה ךיא, ןעוועג זיא יקינװעגַאל ןיא ןבירשעג דיל עטשרע סָאד

 ןייז טעמדיוװעג סע טָאה רע ןוא 1941 רַאונַאי ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סע
 .עלהוח רעטכָאט

 ,גנַאל רעיײז ןױש ,גנַאל ןיוש בָאה ךיא;,

 -- "גנַאלק-לדיפ ןייק טרעהעג טשינ

 ַאי טָאה רע סָאװ סיוא רע טנכער רעטייוו ןוא ,דיל ןייז ןביױהעגנָא רע טָאה ױזַא
 ;טרעהעג

 ,טנייה ךָאנ רעה ןא טרעהעג בָאהיכ;

 ",טניױרו ןוא טגָאלק ,טרעמָאי ץלַא יװ

ֿ ' ֿ ? * ֿ 1 9 + : + : : 

 דנילב יז טנייו ,עמַאמ ַא טנייוװס}

 ",דניק קיצנייא ריא ,ןוז ַא ךָאנ

3 1: 6 : 3 3 

 ,ןרפ עגנוי ַא ,ױרפ ַא טנייוס;

 ".ױרג ןוא טלַא תורצ ליפ ןופ

9 + + : : 9 + : 4 

 דלַאו רעד טניױװס ,רעדלעפ ןענייוויס,

 ,טלַאפ סָאװ שטנעמ ןדעווטטעי ךָאנ

 -- ,טלעוו רעד רָאג ףיוא ןיױועג ןייא

 ",םלעווק ןוא טכַאל לויט רעד רַאנ
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 ַא ךיא בָאה טַאהעג, :טגָאלקעגסױא רע טָאה דָאירעּפ-יקינװעגַאל ןקיבלעז ןיא

 ."המקנ ןופ גָאט, ןוא ?גנַאלק-ןקָאלג; ,"םולח ןיימ, ,"לַארטש רעקינוז ַאק ,"םייה

 ןופ קורדסיוא ןַא זיא ,1942 רַאונַאי ןט5 ןופ טריטַאד זיא סָאװ ,דיל עטצעל סָאד

 .המשנ עטרַאצ ןייז ןעוועג טנדָאלעגרעביא זיא סע עכלעוו טימ ,ןרָאצ ןוא רעצ

 ןליפעג עטלמַאזעגנָא יד ךיז ןיא ןטלַאהנייא רעמ טנעקעג טשינ ,סיוא טזייוו ,טָאה רע
 ; טרימרַאלַא טָאה רע ןוא

 ,ןייפ ןוא ןדיײל ערעזדנוא רַאפ המקנ;

 ןסיגרַאפ םיאנוׂש יד סָאװ ,טולב רַאפ

 ןייבעג רעייז ןופ סָאװ ,יד רַאפ המקנ

 ןסיוורעד ךיז שטנעמ ןייק לָאמ ןייק טעװ

 ,טרעהעג טשינ םודס ןיא םיׂשעמ רַאפ המקנ

 ,תונמלַא ,םימותי ,סעמַאמ רַאפ

 ,דרע רעד ןופ סױרַא ןעיירש טעװ המקנ

 ".תונברק ןענָאילימ ןופ טולב סָאד

 ןרָאװעג טריפעגרעביא קירוצ גיטריבעג יכדרמ זיא 1942 גנילירפ גנַאפנָא ןיא

 ןטימ ,דניירפ ענייז טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז רע טָאה ָאד .ָאטעג רעוװעקָארק ןיא

 ךיז ןבָאה ייז .ןַאמּפָאה שוילוי רעקיזומ ןטימ ןוא ןַאמיינ םהרבא רעלָאמ ןטנַאקַאב

 םעד ןסעגרַאפ םורַא ױזַא קידנליו ,טעברַא רעשירעפעש ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 -- טיוט םוצ טּפשמרַאפ ןענעז יז זַא ,טסּוװעג ןיוש ןבָאה ייז .םורַא ןזָאלסגנונעפָאה

 .ןעגנַאגרעד ייז וצ טלָאװ סעירָאטַאמערק יד ןופ ךיור רעד יו

 -- דלַאװ ןוא דלעפ ןופ ,גנילירפ ןופ ןרָאװעג טקריװַאב זיא גיטריבעג יכדרמ

 סָאװ ,טפול רעד ןופ ןעײרפַאב ךיז טנעקעג טשינ רעבָא -- יַאמ ןקידנעִילב ןופ

 רעזדנוא? ןעגניזַאב וצ טרָא ןפיוא ןוא ."יילב ןוא רעװלוּפ טימ; ןעוועג לופ זיא

 ןוא קיטסברַאה; זיא סע ןכלעוו ןיא ,ָאטעג םעד טנייװַאב רע טָאה ?גנילירפ

 ענייז ןיא טָאה "םלוע-תיב סיורג ןייא; יו ."בוטש ןיא לבָא ןַא ייב יו ,בירט

 ,דָאירעּפ ןקיבלעז ןיא ןבירשעג ,דיל רעדנַא ןַא ןיא .טלעוו יד ןעזעגסיוא ןגיוא

 המיא ןופ ןטונימ יד טרעדלישעג רעטיצ רעמ טימ ךָאנ רע טָאה ,יָאטעג ןיא;

 טרַאװעג ןבָאה עלַא ןעוו ,טכענ עזָאלּפָאלש ןוא געט עכעלרעדיוש יד ,קערש ןוא

 טכַאנ יד לרוג רעד ןלַאפ טעוו ןעמעוו ףיוא,

 .."ןייז וצ ןברק ַא סרעיז

 ןגרָאמ ,וד טנייה --- ייר רעד ןופ ךַאז ַא רָאנ זיא טיוט רעד זַא; ,טסּוװעג טָאה רע

 ןופ דיל ַא טעשטּפעשעגסױא ליטש ךָאנ רע טָאה ןגעווטסעד ןופ ןוא ..."ךיא

 ,?גנַאז ,ןוז ,ןוז, :ןביולג ןוא גנונעפָאה
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 ,טנייה ךעליירפ טייז ,ךעלרעדניקג

 .טניישעגפיוא טָאה ןוז יד ביל יו ,טעז

 -- טילב ןוא טנירג ןיוש דלַאװו ןוא דלעפ

 ",ךיל ןייז דיירפ טימ טגניז לגיופ רעד ןוא

 טרעטנענרעד ךיז ןבָאה סע .לַארטש רעקידנפיולכרוד ַא זיולב ןעוועג זיא סָאד רעבָא

 ,גיטריבעג יכדרמ .ּפָאק ןרעביא טבעוושעג טָאה תוומה-ךאלמ רעד .געט עטצעל ענייז

 ,עטלייצעג ןענעז ןעהעש ענייז זַא ןעמענַאב ןביוהעגנָא טָאה ,ערעדנַא יו טקנופ

 רעטכיד רעשיריל ןוא רעליטש קידנעטש רעד ןוא ןדנּוװשרַאפ זיא םזימיטּפָא ןייז

 -שיגיצ ןוא ןטרַאװרעד םעד יּפלכ קיטליגכיײלג .קיסײב-שיטסַאקרַאס ןרָאװעג זיא

 סָאװ ,קיטייוו ןופ ןכַאל ןימ ַא .ןדיי-רעדירב ענייז ןוא ןיילַא ךיז יבגל שירעכַאלּפָא

 -- רעטצעל טשינ בוא -- עטצעל ענייז ןופ רענייא ןיא ןעגנוזעגסיוא טָאה רע

 ."טוג זיא'ס, עמעָאּפ

 .טוג זיא'ס ,טוג זיא'ס ,טוג זיא'ס;

 ,טוג זיא'ס :ןעירש ךעלעדיי יד

 ,רעדליוו רעד ,אנוש רעד

 -- לענש ןוא סָאזױרג טייג

 טרעוו ,טמוק רע רָאנ יװ ןוא

 .לת ַא בעל ןופ

 .טוג זיא'ס :ןשירש ךעלעדיי ןוא

 .טוג זיא'ס -- ןלעווק ךעלעדיי ןוא

 ,ןייפ זיאיס ,ליווו זיא'ס

 *,ןייז טשינ רעסעב ןעקיס

 1942 ץרַאמ ןופ ,םישדח עכעלטע זיולב טרעיודעג טָאה הפוקת-ָאטעג עטצעל יד

 ,טכױהַאב ןעוועג זיא יז רעכלעוו טימ ,קיגַארט רעפיט רעד ץָארט ןוא ,ינוי ויב

 ,טגרָאזעג וליפַא טָאה רע .רעדיל ענייז ןופ רודַאבורט םעד ןסירעגקעװַא טשינ יז טָאה

 .טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,עקָארק ןיא רָאנ טשינ ,ןרעו ןעגנוזעג ןלָאז ייז זַא

 :ןרעטש ענעשָאלרַאפ ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד םעד ןגעוו

 ןופ ןגיטריבעג ןופ ןטלַאהרעד ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד;

 ןיא ,לווירב ַא טקישעגוצ ריא טָאה רע .רעדיל עיינ ייווצ ענייז ָאטעג רעוועקַארק

 ןייז טרעשַאב ךָאנ רימ לָאז יַאולה, :ןרעדנַא ןשיװצ ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו

 ."רעדיל עניימ ןעגניז ךייא ןרעה וצ

 .ןעוועג טרעשַאב טשינ ןגיטריבעג ןיוש סע זיא רעדייל

 ,ָאטעג ןיא ?עיצקַא; עסיורג ַא טריפעגכרודַא סיצַאנ יד ןבָאה 1942 ינוי ןט4 םעד

 ןופ ןרָאװעג טגָאיעגסױרַא זיא רע .גיטריבעג יכדרמ טניווועג טָאה סע ןכלעוו ןיא

 סָאװ ,ןענָאגַאװ-טכַארפ יד וצ ןרָאװעג ןבירטעג ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןוא זיוה ןייז

 עיצקַא רעד תעשב .ץעשזלעב רעגַאל-ןטיוט ןיא ןריפ וצ ייז טײרגעגנַא ןעוועג ןענעז
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 עדייב ,ןטניה ןופ ןסָאשרעד ןַאמיינ םהרבא רבח ןטנעָאנ ןייז ןוא םיא סיצַאנ יד ןבָאה
 .געוו ןפיוא ןלַאפעג ןעמַאזוצ יז ןענעז

 -סיוא ןעוועג זיא סָאװ -- דלעפנרעטש בייל השמ ןבעגעגרעביא רימ טָאה סע יו

 יד ןיא ךיוא טָאה ןוא עקָארק ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןיא טכָאקעג

 רעד ןיא רעטכיד רעד טָאה -- ןגיטריבעג טימ טקַאטנָאק ןטלַאהעגנָא ןרָאי-המחלמ

 רעד .ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא סָאװ ,סָאד יװ ,רעמ ליפ ןפַאשעג טיײצ-עיצַאּפוקָא

 רעד ךָאנ דלַאב זיא ,ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא סָאװ ,רעדיל לייט רעטסערג

 עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ תושר ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא המחלמ

 ,עיגעלָאק ַא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא זיא 1946 רָאי ןיא ךָאנ ןוא ,עקָארק ןיא

 ןענישרעד ,ףלָאװ ףסוי ןוא טסָאר ַאלענ ,שטיוװרָאב לאכימ ןופ לעטשנעמַאזוצ ןיא

 יד .טנערב'ס ןעמָאנ ןרעטנוא ,ךוב ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא רעדיל גנולמַאז ַא

 ןעגנוקרעמַאב יד ןשיװצ ןוא ףלָאװ ףסוי ןופ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא ךוב םוצ המדקה

 : רימ ןענעייל עיצקַאדער רעד ןופ

 ןבעגעגרעביא טָאה עבַאגסיױא רעקיזָאד רעד ןופ ןטָאנ יד ןוא טּפירקסונַאמ םעד,

 עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעשידָאװעיאװ רעד ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ

 השורי יד ןטיהעגּפָא שפנ-תריסמ טימ טָאה סָאװ ,ןַאמפָאה עילוי .לרפ עקָארק ןיא

 ."גיטריבעג יכדרמ ןופ

 ריא טימ ןעמַאזוצ עילוי ןבָאה תורוקמ ערעדנַא ןופ ןרָאװעג רָאװעג ןיב'כ יו

 רעכלעוו ,גיטריבעג יכדרמ ןופ השורי עשילַאקיזומ יד ןטיהעגּפָא ַאקנַאה רעטסעוװש

 .ַאינעג ןוא ןַאי ,ףעווי ,ַאילוי ,ַאינַאה : סקניל ןופ .רעדניק ענייז טימ ןַאמּפָאה שוילוי
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 ןעוועג סָאד זיא רע .ןַאמּפָאה שוילוי רעטָאפ רעייז ןופ רבח רעטנעָאנ ַא ןעוועג זיא

 ענייז ןביירשרַאפ םיא טגעלפ ןוא ןגיטריבעג ןופ רעבעגטַאר רעשילַאקיזומ רעד
 ,סעיציזָאּפמָאק

 טנערב'ס גנולמַאז רעד ןיא זיא סָאװ ,הפוקת-ָאטעג רעד ןופ דיל עקיצנייא סָאד

 לָאמ ןטשרע םוצ זיא סע ."שואי ןופ ןטונימ ןיא; זיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טשינ

 לַאנרושז-שדוח רעגרובסענַאהָאי ןיא 1952 רעבמעטּפעס ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא

 -ַאב .מ) ןילרעּפ ךלמ סע טָאה ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע יװ ןוא ,עקירפַא-םורד

 ןַאמּפָאה שוילוי ןופ רעטכעט יד ייב טגרָאבעגסױרַא טַאהעג ותעשב (קישטלַאק

 ןבירשעגנָא זיא סע זַא ,ןעגנירד וצ זיא דיל ןופ בײהנָא ןופ .ןבירשעגרעביא ןוא

 גיטריבעג יכדרמ סָאװ ,ןרעדנּוװ וצ ךיז זיא סע ןוא המחלמ רָאי ןייא ךָאנ ןרָאװעג

 : ןָאט ןזָאלסגנונעפָאה ַאזַא ןיא ןלַאפעגנײרַא םעצולּפ זיא

 ,המחלמ ןיוש רָאי ַא;
 !םיורג יװ ,ךעלקערש יו
 ,רעביא סָאד ןעמ טבעל יװ
 "!םיױא סָאד ןעמ טלַאה יװ

 ןגעק תונעט ערעווש טקורעגסױרַא רע טָאה סעפָארטס ףניפ עקידרעטייוו יד ןיא
 : תובשחמ עקירעיורט רָאג וצ ןעמוקעג זיא ןוא םלוע לש ונובר םעד

 ןטעב רעזדנוא טסיזמוא;
 ,טלעצ סטָאג טשינ טכיירגרעד'ס
 ןסָאלשרַאּפ למיה רעד
 "ףלעוו רעד ןופ ץרַאה'ס יװ

 טקעלּפטנַא םיא רַאפ ןבָאה סָאװ ,תוקפס רעמ ךָאנ טימ ןרָאװעג טליפעגנָא זיא רע

 טקידנערַאפ טָאה רע ןוא ,?טָאג ןייק ָאטשינ ,רשוי ןייק ָאטשינ; זיא סע זַא ,"דוס םעד;

 :טײקנפלָאהַאבמוא רעלופשואי טימ דיל סָאד

 ,המחנ לקיטש ןייק;

 ןייפ ןוא תורצ רָאנ

 ?ןרעוו זדנוא ןופ טעוו סָאװ

 *?ןייז זדנוא טימ טעוװ סָאװ

 זיא ,קינהבוטל-וז-םג רעקידנעטש רעד ,גיטריבעג יכדרמ זַא ,ןעמענוצנָא זיא סע
 ,ױזַא ,גנומיטש רערעווש ַא ןיא ןלַאפעגניירַא המחלמ רעד ןופ בייהנָא ןיא דלַאב
 טשינ רעבָא טָאה רע ,"שואי ןופ ןטונימ; ןיא טלָאמעג עקַאט סע טָאה רע יװ
 -קירוצ דלַאב ךיז רע טָאה רעבירעד ןוא ךיז םורַא םזיטעפעד ןייק ןעייז טלָאװעג

 גנונעפָאה ןופ לַארטש ַא טכוזעג ןוא ןָאט-םייחב-תרחבו ןקיביײא ןייז וצ טרעקעג
 .ערעדנַא רַאפ ןוא ךיז רַאפ
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 ןגיטריבעג ייב ןוזיטָאמ עשילַאקיזומ

 ָאנַאיּפ רעד ייב קידנציז סעיציזָאּפמָאק ענייז ןפַאשעג טשינ טָאה גיטריבעג יכדרמ
 ןעוועג טשינ זיא רע .טנַאה רעד ןיא ןָאטרעמַאק םעד קידנטלַאה טשינ ךיוא ןוא
 -ןרטסניא ןייק ףיוא ןליּפש טנרעלעג טשינ טָאה רע ,רעקיזומ רעטעדליבעגסיוא ןייק
 ןופ תודוסי עטסרַאטנעמעלע יד ךיוא יו שזעפלָאס ןייק טנעקעג טשינ ןוא ןטנעמ
 -- ןעגנופַאש ענייז טיול קידנטּפשמ --- ךָאד רעבָא ,עיציזָאּפמָאק ןוא עירָאעט-קיזומ
 סרעגייטש יד ןיא טריטנעירָא ךיז טוג רעייז טָאה רע זַא ,קורדנייא רעד ךיז טמוקַאב
 ןטריצילּפמָאק םעד ןיא ןבילקעגרעדנַאנופ ךיז ןוא סעיניל עשידָאלעמ עשידיי יד ןופ
 ,קירטעמ ןוא םעטיר ןופ לבריוועג

 ,לפייפ-ךעטסַאּפ ַא ףיוא ןליּפש ןעוועג זיא ,טנעקעג טָאה רע סָאװ ,עקיצנייא סָאד
 ןגעלפ רעכוטסַאּפ יד רעכלעוו ףיוא ,עקרַאיופ עשילױוּפ עטנַאקַאב יד ןעוועג זיא סָאד
 -מוא ןוא סעידָאלעמ עקיטעמוא ערעייז ןטכַאנרַאפ עקידרעמוז ןיא ןליּפשסיױא
 ןייז ףיוא ןליּפש טפָא רע טגעלפ ןרָאי עגנוי יד ןיא .ןרעגַאב ערַאבכיײרגרעד
 ריא ףיוא ןטײלגַאב וצ ןטעברַאפ ןעוועג וליפַא רע זיא טייצ וצ טייצ ןופ .עקרַאיופ
 עקיסַאּפ ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה סע עכלעװ תעשב .,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 .האנה סיורג טימ ןָאטעג סָאד טָאה רע .עיצַארטסוליא עשילַאקיזומ

 ןעו ,טגנערבעג טנעמורטסיא רעוויטימירּפ רעקיזָאד רעד רעבָא םיא טָאה ןצונ

 ענעמוקַאבסױרַא יד .רעדיל ענייז ןפַאש םייב ןפלָאהעגסױרַא םיא טימ ךיז טָאה רע

 ןעקנַאשַאב טלָאמעד זיא רע ןוא קידנקיורַאב טקריװעג םיא ףיוא ןבָאה ןעגנַאלק

 טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעדיל ללש ַא ןפַאשעג טָאה רע .עיצַאריּפסניא טימ ןרָאװעג

 ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןסָאגעגנײרַא ךיז ןבָאה ןוא טייקשידָאלעמ רעסיז רעייז טימ

 טנכייצעגסיוא ךיז ןוא ,לַאװק ןרעטיול ַא ןופ יו ,ןסָאלפעג ןענעז ייז .רעצרעה עשידיי
 .סעיניל עשילַאקיזומ עשיטסַאלע:ךייוו טימ

 -ַאּפמָאק ןעוועג ןענעז גיטריבעג יכדרמ ןופ סעיציזָאּפמָאק יד .סָאד זיולב טשינ ןוא

 ןטלָאװ ייז יו -- ןטסָאמעג ןוא טסַאּפעג ,שינָאטקעטיכרַא טיובעג ןוא שיגָאל טרינ

 ןעמטיר ערעייז ךיוא .רעדעפ רעשירָאטיזָאּפמָאק רעטינעג ַא ןופ ןעמוקעגסױרַא

 ןבָאה ייז ןוא דיי ןדעי ןופ טימעג ןכעלרעניא ןוא טסייג םעד טנעָאנ ןעוועג ןענעז

 .ןעקנעדעגרַאפ ןוא ןענרעלסיוא לענש טזָאלעג ךיז

 קיזומ עכלעוו ןָא ,ןטנעמעלע-טּפיוה ייווצ יד ןטכַארטַאב וצ קיטכיוו ןוא יאדכ זיא

 ןענעז ייז ױזַא יו ןעז ןוא -- םעטיר ןוא סָאלעמ -- ןייז טלָאמעג טשינ ןָאק

 | ,רָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ רעזדנוא ייב טקעלּפטנַא ךיז ןוא ןענישרעד

 ןשילַאקיזומ םעד ןוא עיניל עשידָאלעמ יד טפַאש סָאװ ,ץלַא סָאד טסייה -- סָאלעמ

 יד ןופ עיצַאניבמָאק יד ,רענעט יד ןופ טכעלפפיונוצ רעד זיא סָאד .טלַאהניא

 ןוא ןָאט וצ ןָאט ןופ גנעגרעביא ןוא ןלַאװרעטניא ענעדישרַאפ יד ,ןעגנַאלק

 גנופַאש יד ןכלעוו טיול ,"סודָאמ, רעדָא ,רעגייטש רענעפורעג-יוזַא רעד -- רקיעב

 םערָאפ רעד טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,ץלַא זיא סָאד -- םעטיר ןוא ,ןבירשעג זיא

 עידָאלעמ יד ןלייטנייא זיא סָאד .סָאלעמ םעד ןופ גנוגעווַאב יד זיא סָאד .דיל םעד ןופ
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 ,גנונעדרָא רעסיוועג ַא טיול רענעט יד ןלעטשנעמַאזוצ ,ןלייט עכיילג עטמיטשַאב ןיא

 סָאד --- ףוס םוצ ןוא ןעגנַאלק עקידנעניישרעד יד ןופ רעיוד-טייצ םעד ןעמיטשַאב

 ,טײקצנַאג יד טלעטשעגנעמַאזוצ זיא ייז ןופ סָאװ ,סעדָאירעּפ ןוא סעזַארפ יד ןּפַאש

 ןעגנוגעוַאב ,ןטנעצקַא יד ןופ ןענעכיײצַאב עזיצערּפ סָאד וצ ךָאנ טמוק םעד וצ

 ,גנופַאש רעשילַאקיזמ רענעבעגעג רעד ןופ סָאּפמעט ןוא

 ?סעיניל עשידָאלעמ ענייז גיטריבעג יכדרמ טּפעשעג טָאה תורוקמ עכלעוו ןופ

 ןעמ ןעק םעד ףיוא ?ןעגנַאזעג ענייז טיובעג רע טָאה תודוסי עכלעוו ףיוא

 סעזַארפ ןוא ןעגנַאלק יד וצ ןרעיוא יד וצ טגײיל ןעמ ןעו ןרעפטנע טכייל

 ןופ קיזומ עלַאדָאמ יד ןעװעג זיא עזַאב ענײמעגלַא רעייז ,רעדיל ענייז ןופ

 ןיא ןוא תוליפת יד ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,םוטנדיי ןשיזנכשַא-שיעּפָארײא

 ןרָאטקעס ערעדנַא עלַא ףיוא טײרּפשעגסױא רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ןוא תסנכ-תיב

 דיי רעדעי עכלעוו ןיא ,ןעגנַאלק יד ןעוועג ןענעז סָאד :קיזומ רעשידיי רעד ןופ

 ;ןטייז עלַא ןופ ןעגנַאגרעד םיא וצ ןענעז ןוא ןָא זייוודניק ןופ ןסקַאװעג זיא

 עלענָאיצידַארט ערעייז עלַא ןיא תוליפת עשידיי יד ןופ רענעט יד ןעוועג ןענעז סָאד

 ןופ ןעגנַאלק ןוא ןסטכַאניוצ-קיטיירפ ןופ תורימז ןעוועג ןענעז סָאד ;תואחסונ

 "נעּפ ןוא שרדמ-תיב ןיא ןענרעל ןופ ןעגנַאז-גניז ענָאטָאנָאמ ; םינוגינ עשידיסח

 ,הרות יד ןענעייל ןתעשב הניגנה ימעט יד ןופ ךעלעדיירד ןוא םילוסליס עשינָאטַאט

 ,הביבס רעקימורַא רעד ןופ ןטנעמעלע עדמערפ ןייק טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה סע

 םענײמעגלַא ןיא ךיז קידנבעװנײרַא ,ןרָאװעג ?טשידיירַאפ ,, םיא ייב רעבָא ןענעז יז

 ,דיל שיריל ןייז ןופ בעוועג

 םעטסיס םענײמעגלַא ןיא טסַאפעגניײרַא ךיז ןבָאה גיטריבעג יכדרמ ןופ רעדיל יד

 רָאשזַאמ ןופ ןסודָאמ יד ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,קיזומ רעשִיעּפָארײא רעד ןופ

 יו טנכיײצַאב טפָא טרעוו (קרַאטש ,טרַאה) "רוד , רעדָא *רָאשזַאמ,, .רָאנימ ןוא

 טרעװ (ךייוו) "לָאמ, רעדָא ,"רָאנימ,; ןעװ טייצ רעד ןיא ,רעטנומ ,קיטומטוג

 -מָאק ןגיטריבעג ןופ רעדיל עלַא טעמכ ןענעז .קיביגכָאנ ,קיטעמוא יוװ טכַארטַאב

 ןבירשעג 47 ןענעז ,רימ רַאפ ןגיל סָאװ ,רעדיל 50 ןופ .רעגייטש-רָאנימ ןיא טרינָאּפ

 ייווצ עכלעזַא; ,רָאשזַאמ ער ןיא -- ?עלעכייט םייב; : רָאשזַאמ ןיא 2 ןוא רָאנימ ןיא

 זיא'ס, דילָאטעג עשיטסַאקרַאס סָאד ןוא רָאשזַאמ-לָאס ןיא -- "ּפעצ ענעדלָאג

 ,רָאשזַאמ-ימ ןיא -- טיוט ןייז רַאפ געט עטלייצעג ,1942 יַאמ ןיא ןבירשעג --- ?טוג

 ןַארַאפ ןענעז רעדיל-רָאשזַאמ יירד יד ןופ ייווצ ןיא זַא ,ןבעגוצוצ יַאדכ זיא'ס

 סע טלַאה ףוס ןזיב בייהנָא ןופ סָאװ ,דיל עקיצנייא סָאד ןוא ,ןעגנורילעדָאמ עטכייל

 ןבירשעג זיא סָאװ ,דיל עקיבלעז סָאד ."טוג זיא'ס, דיל סָאד עקַאט זיא ,רוד םעד ןָא

 סָאד סָאװ ,ָארגעללַא טפירשנָא ןטימ ןעזרַאפ זיא (2/8) לטכַא יירד ןופ טקַאט ןיא

 רָאטיזָאּפמָאק-רעטכיד רעד זַא ,ךעלגעמ .לענש ןוא ךעליירפ : קיזומ רעד ןיא טײדַאב

 טָאה'מ ןכלעוו וצ ,ץנַאט-ןטיוט ןקידנעמוקנָא ןגעוו זמר ַא ןפרָאװעג םעד ךרוד טָאה

 ,,,טריפעג םעד ךָאנ ץרוק םיא
 ,רָאנימ ןשינָאמרַאה ןיא ןעגנוזעגסיוא גיטריבעג יכדרמ טָאה רעדיל ענייז ךס ַא

 קיזומ רעלַאגָאגַאניס-שיגרוטיל רעד ןיא טרעװ רעכלעוו ,רעגייטש רעד זיא סָאד
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 טניפעג עכלעוו ,עדנוקעס עטרעסערגרַאפ יד ."הבר-הבהא, ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב

 :רעטקַארַאכ ןשיפיצעּפס ַא עידָאלעמ רעד וצ טיג עלַאקס רעקיזָאד רעד ןיא ךיז

 גנַאלרַאפ ןוא טייקנדירפוצמוא סיוא ייז ןקירד ףױרַא ןטנוא ןופ רענעט יד קידנעגניז

 סעידָאלעמ ןפַאשעג ךיוא רעבָא טָאה רע .ןייוועג ןוא טעבעג -- גנַאגּפָארַא םייב ןוא

 ןופ ןטנעמעלע ךיז ןיא טלַאהטנַא סָאװ ,(רָאנימ רעשילָאע) רָאנימ ןכעלריטַאנ ןיא

 ,טייקטסנרע ןוא טייקנביוהרעד סיוא טקירד ןוא ןטייצ עטסטלע רָאג יד

 רעייז זיא -- גיטריבעג יכדרמ ןופ רעדיל עלַא טעמכ טריזירעטקַארַאכ סָאװ

 ,טייקיכות עשידיי ןוא טעטילַאניגירָא עשידָאלעמ

 עשידיי ַא ןריזיליטס ןופ רעטסומ ַא יװ ,ןעניד ןעק "ךעלעגיצ יעה, דיל סָאד

 -רעטניא עטנַאסערעטניא טימ ,רָאנימ ןכעלריטַאנ ןיא ןבירשעג .עזַארפ עשילַאקיזומ

 .סונעג ןשיטעטסע ןוא טייקירעגיינ סיױרַא דיל סָאד טפור ,גנעג עשילַאװ

 ןבָאה רימ .לַאװק רעקידנסילפ ןיילַא ןַא יו זיא "ךעלרעדניק ,טעילוה ,טעילוה;

 סע זיא םעטיר ןטימ ןעמַאזוצ סָאװ ,רָאנימ ןלערוטַאנ ןיא עידָאלעמ ַא ךיז רַאפ ָאד

 .ףוס ַא ןָא גנוי ןוא טלַא ָאד ןצנַאט סע .ץנַאט ַא וצ ףורסױרַא ןַא יו

 רדח ןטימ עיצַאיצָאסַא ןַא סױרַא ןָא טקַאט ןטשרע ןופ דלַאב טפור ?עלעטָאמ;

 ךיז טפרַאװ סע ןוא ןוגינ-ארמג ןופ רענעט יד סױרַא ךיילג ךיז ןרעה .ןיבר ןוא

 .דיל ןופ רעטקַארַאכ רעוויטַאטישטער רעד ןרעיוא יד ןיא

 .רָאנימ ןשינָאמרַאה ןיא ןבירשעג זיא --- לרעּפ סגיטריבעג יכדרמ ןופ -- "עלעזייר,

 רעטסעב רעד ןענעז ןוא קיטייזנגעק ָאד ךיז ןקעד םעטיר ןטימ עידָאלעמ יד

 ןפיוא טיובעג ןענעז סָאװ ,רענעט יד .טייקידמוצמצב רעשילַאקיזומ ןופ ליּפשייב

 .דיל ןופ עשידיי-שיּפיט סָאד רעטנוא ןכיירטש גנַאלק-יירד ןשירָאנימ

 רעשידיסח ןופ קורדסיוא רעטלוב ַא זיא "ןוחטב ןופ ןטונימ, דילָאטעג סָאד

 ,סיוא טזייו .ןערב רעשינַאטנַאּפס ןוא הליפתהיחסונ ךיז טרעה ָאד .תובהלתה

 .ןוחטב טַאהעג עקַאט רעטכיד רעד ךָאנ טָאה דיל עקיזָאד סָאד קידנפַאש זַא

 ,לַאװק םעד ,ץוצינ ןשידיי םעד ןעניפעג םענייז דיל ןדעי ןיא ןעמ ןעק ױזַא ןוא

 רעשידיי ןופ לַאװק רעד זיא סָאד ;ןטפַאז ענייז ןגיוצעג טָאה רע ןכלעװ ןופ

 ,טייקידתוירוקמ רעשילַאקיזומ רעטלצרָאװעגניײא

 עשילַאקיזומ סגיטריבעג יכדרמ ןופ ןעמטיר ןוא ןעמרָאפ יד ןעוועג ןענעז עכלעוו ןוא

 עשידיי-קידנרעק ענייז ןופ שובל רעשירטעמ רעד ןעוועג זיא רעסָאװ ? ןעגנופַאש

 ? רעדיל

 ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םעטיר ןוא םערָאפ ןופ תודוסי עקיבלעז יד

 טימ טנכייצעגסיוא ךיז ייז ןבָאה לכ-םדוק .קיזומ רעשיעּפָאריײא רענײמעגלַא רעד

 ןענעז רענעט יד ,ןָאט ןופ רוטקעטיכרַא טימ טסייה סָאד ,יובעג ןשינָאטקעטיכרַא

 -גייא ןוא עשירטעמיס ןעוועג ןענעז סעזַארפ יד ,טרָאװ ןטימ ןדנובעג גנע ןעוועג

 עשירטעמ יד .טײקצנַאג עויטקורטסנָאק ַא ןעוועג זיא דיל סעדעי ןוא ,עכעלטייה

 קידעבעל ןעגנופַאש ענייז טכַאמעג ןבָאה ןעגנוגעװַאב עשימטיר ןוא ןעגנולייטנייא

 טביילב םעטיר ןָא גנַאלק זַא ,ןענַאטשרַאפ וויטלוטניא טלָאװ רע יװ ,שימַאניד ןוא

 ,טיוט
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 ןפַאש ןטקַאט עכעלטע .קיזומ ןיא עזַארפ ַא זיא ,רוטַארעטיל ןיא ץַאז ַא סָאװ סָאד

 רעבָא ,רעביא טּפָא ךיז ןרזח סעזַארפ .עדָאירעּפ ַא -- סעזַארפ ייווצ ןוא ,עזַארפ ַא

 ױזַא רעד טימ ךיז ייז ןקידנע לָאמ ןטשרע םייב סָאװ ,דיישרעטנוא םעד טימ

 שירעדָאפסױרַא ןייז וצ עבט ַא טָאה סָאװ ,ןָאט רעטפניפ) עטנַאנימָאד רענעפורעג

 ,ןָאטטנורג) עקינָאט רעד טימ -- לָאמ ןטייווצ םייב ןוא (רעמ ןעגנַאלרַאפ ןוא

 ןַא רעדיל סגיטריבעג ןיא זיא םערָאפ עקיזָאד יד .(עדנע ןופ ןמיס ַא זיא סָאװ

 עטנַאקַאב רעמ יד ןופ ןליּפשיב עכעלטע ָאד ךיא גנערב טָא .גנוניישרעד עטּפָא

 ףָאלש; דיל-גיו סָאד ,"עלעכייט םייב, :ךיז טפערט סָאד עכלעוו ןיא ,רעדיל

 "ףעמַאװש טימ ּפוזילפָאטרַאק, ,"עלעצעק ןיימ קירעגנוה, ,"דניק ןיימ ןיוש

 .ערעדנַא ןוא ?עביל-םיצולח;

 םערָאפ רעד טיול ,ןלייט יירד ףיוא טלייטעג םיא ייב ןענעז רעדיל ערעסערג יד

 .עידָאלעמ רענעגייא ןייז טימ ךיז טגניז לייט רעדעי זַא ,טסייה סָאד ,ג -- ב -- א

 רעד ,טקַאט 16 טָאה לייט רעטשרע רעד .טרָאס םעד וצ טרעהעג ?עלעוויק,

 סָאד זיא עיצקורטסנָאק ןיא ךעלנע .רעדעי ןטקַאט 8 וצ -- רעטירד ןוא רעטייווצ

 רעבָא זיא ןטקַאט יד ןופ גנולייטנייא יד ."ןעמַאװש טימ ּפוז-לּפָאטרַאק, : דיל

 ,4 רָאנ --- ןטירד ןיא ןוא ןטקַאט 16 לייט ןטייווצ ןוא ןטשרע ןיא :ערעדנַא ןַא ָאד

 -ירט יל-ירט, ,"דניירפ ןיימ עלהשמ, :עקיליײטייװצ ןענעז רעדיל לָאצ עסיורג ַא

 ,ערעדנַא ליפ ןוא ?ייט עלעזעלג ַא ךָאנ; ,"ךעלרעדניק טעילוה ,טעילוה, ,"יל-יל

 עידָאלעמ רעד ןופ לייט ןייא זַא ,טסייה סָאד ,ב -- א זיא רעדיל יד ןופ םערָאפ יד

 ,ןטייווצ םוצ ךעלנע טשינ זיא

 -גייא יד ןענעז טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק-שילַאקיזומ ןופ עטסטנַאסערעטניא יד

 ,טריסנעדנָאק ןוא טסערּפעג ,ןטקַאט לָאצ יד ןיא ןיילק ןענעז ייז .רעדיל עקיליײיט

 תא קיזחמה טעומ , ַא זיא סָאד .שידָאלעמ ךייר ןוא קיטפַאז קיטייצכיילג רעבָא

 ,"פלהשמק ,"ךעלעגיצ יעה, ,"עלעטָאמ, ,"עלעזייר; ,"ןרָאי-רעדניק, ."הבורמה

 .עירָאגעטַאק רעד טָא וצ ןרעהעג עלַא יד -- ?טנערב'ס;

 עלענָאיצידַארט יד ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעגסיוא ןענעז גיטריבעג יכדרמ ןופ רעדיל יד

 -ענש ךיוא ןַארַאפ ,(4/4 ,3/4 ,2/4) לטרעפ ייווצ ןוא יירד ,ריפ ןופ ןסָאמ-טקַאט

 טצונַאב ךיוא ךיז טָאה רע .(3/8 ,4/8 ,6/8) לטכַא סקעז ןוא ריפ ,יירד ןיא -- ערעל

 טלעטשעג טַאהעג רָאנ ןליוּפ ןיא טָאה יז ןעוו ,טלָאמעד ןיוש עּפָאקניס רעד טימ

 .טירש עטשרע עריא

 עלענָאיצָאמע ןופ ןטנעמָאמ ןיא רעדיל ענייז ןבירשעג טָאה גיטריבעג יכדרמ

 יװ ,ױזַא ,ןעגנוגייצרעביא ןוא ןעגנוליפ עכעלרעניא ענייז טיול ,ןשינעבעלרעביא

 ןָאלבַאש ןייק ןעוועג טשינ ייז ןיא זיא .ןפרָאװעגנָא סָאד םיא טָאה טסייג ןייז

 ןגָארטעג ייז ןופ ךיז טָאה סע .סעמרָאנ ןוא ןצעזעג ענעמונעגנָא ןייק טשינ ךיוא ןוא

 ןענעז ייז .טייקידהמשנ רעפיט ןוא עיצַאזיװָארּפמיא רעיירפ ןופ טַאמָארַא רעד

 טָאה סָאװ ,דיחי ןקידנקנעב ַא ןופ סעטּפמָארּפמיא עשירַארעטיל-שילַאקיזומ ןעוועג

 טָאה רע ןכלעוו ןשיוצ ,וויטקעלָאק ןצנַאג ןופ דנַאטשוצ-טימעג םעד טקירדעגסיוא

 ,טקריוועג ןוא טבעלעג
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 גיטריבעג יכדרמ ןופ השורי עשילַאקיזװמישירַארעטיל יד

 ייב ןוא .סעבַאגסיױא ענעדישרַאפ ןיא עטכעלטנפערַאפ ,רעדיל טרעדנוה רעביא

 יכדרמ ןופ השורי עשילַאקיזומ-שירַארעטיל יד זיא סָאד -- ענענישרעד-טשינ 0

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא רעדיל יד ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .גיטריבעג

 זיא ,רעדיל עניימ ןעמָאנ ןרעטנוא ,עבַאגסױא עטסערג יד .ןעמרָאפ ענעדישרַאפ

 ןופ רעדיל יד ןעמונעגניירַא טָאה ןוא 1948 רָאי ןיא קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד

 טנערב'ס ןוא (1926 -- ענליו) רעדיל עניימ ,(1920 ,עקָארק) ךעלמיטסקלָאפ

 ,ןינַאכ .נ ןבירשעגנָא טָאה ךוב םעד וצ טרָאװרָאפ ןרעגנעל ַא ,(1946 עקָארק)

 ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ םייב "רעצירּפש רודגיבַא גַאלרַאפ, רעד טָאה 1954 רָאי ןיא

 ענעבילקעג גנולמַאז-גיטריבעג ַא ןבעגעגסױרַא עניטנעגרַא ןיא ןדיי רענַאיצילַאג

 ערעדנַא ןַא .ףרָאדנעשַא לארׂשי רעטכיד ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,(ןטָאנ טימ) רעדיל

 1963 רָאי ןיא ןענישרעד ןיא טגניז גיטריבעג יכדרמ ןעמָאנ ןרעטנוא עבַאגסיוא

 ןיא רעדיל לָאצ ַא טלַאהטנַא ךוב סָאד ."ףוקיא; גַאלרַאפ ןכרוד סערייא-סָאנעוב ןיא

 ,רעפוַאל .א ןופ המדקה ַא טימ ןעזרַאפ זיא ןוא גנוצעזרעביא רעשינַאּפש רעד

 ןיא "םילעופה תירפס; טימ ןעמַאזוצ "תשרומ, גַאלרַאפ רעד טָאה 1967 ראי ןיא

 לטעטש רעזדנוא -- גיטריבעג יכדרמ :עבַאגסיוא-סוסקול ַא ןבעגעגסױרַא ביבא-לת

 ןטנעמַאנרָא ןוא ןטָאנ טימ לייט ַא ,רעדיל 21 ךיז ןעניפעג'ס ןכלעוו ןיא ,טנערב

 .עקָארק רעשידיי רעד ןופ ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,סעיפַארגָאטַאפ עלעניגירַא טיול

 רעלעיצעּפס ןייז --- םעד בילוצ ןוא ,שיערבעה ןוא שידיי ,קיכַארּפשיײװצ זיא ךוב סָאד

 ,יתימא יכדרמ ןופ ןרָאװעג טריטקַאדער זיא ךוב סָאד .טײדַאב

 א
 :גיטריבעג יכדרמ ןופ ןעמָאנ םוצ ןרָאװעג ןעגנָאהעגנָא ןענעז ןטעטיּפע ךס ַא

 רעגניז רעד, ,"רעגניז רעדָארב יד ןופ רעטצעל; ,"רודַאבורט-סקלָאפ רעשידיי,

 ןעוועג זיא רע זַא ,זיא תמא רעד .ערעדנַא ןוא "עסַאמ רענעמוקעגמוא רעד ןופ

 ,רעמ ךָאנ ןוא --- ץלַא סָאד

 ,תמא טימ עלופ ,רעטרעוו ענייז ןוא ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ רעַיצרעד ןעוועג זיא רע

 טקעוועג דיל ןייז טימ טָאה רע .טרעהעג יז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ףיוא טקריווטג ןבָאה

 ןפמעק וצ חוכ ןוא ןטנעָאנ םוצ עביל ,ןקידנדייל םוצ דיילטימ ,ןעמערָא םוצ תונמחר

 .רעצרעה עשידיי טקיווקרעד טָאה רע .אנוׂש ןגעק

 -עדמוא עריא ןופ סָאװ ,לארׂשי תבהא ןופ ןיורק יד ןָאטנָא ךיוא םיא רימָאל ָאט

 ענייז רימָאל ןוא הקיני עקיטסייג ןייז ןגיוצעג רע טָאה תורוקמ עטעוועטנורג

 ןיא םיבושי עשידיי עלַא רעביא ןגָארטעצ ךיז ןלָאז יז ידכב ,ךיוה ןעגניז ןעגנַאזעג

 םורַא ױזַא ןוא רעדניק ערעזדנוא ןופ רעצרעה יד ןיא ןכליהּפָא ייז ןלָאז .טלעוו רעד

 ,רוד וצ רוד ןופ ןייגרעביא ןוא ןגרָאמ ןיא ןטכענ ןופ ןרעוו ןסָאגעגרעביא

 ,טנעמונָאמ רעקיטסייג רעטסנעש רעד ןייז ןעמָאנ סגיטריבעג יכדרמ רַאפ טעװ סָאד

 א
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 עי פ ַאר ג ַא י ל בי ב

 ,טינַאלַאליפ א עסטרפ ,רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןַאקיסקעל :ןעזייר ןמלז

 ,1928 ,ענליוו ,ןיקצעלק גַאלרַאפ :.גסױרַא
 ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ :,גסױרַא ,יןרעטש ענעשַאלוַאפ,ג :ווָאקרוט סַאנָאי 2

 ,(234-228 ז"ז) 1 דנַאב ,1952 -- עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ

 לַארטנעצ :ןבעגעגסױרַא ,"נעו ןיימ ףיאק :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי 3

 .(84-14 ז"ז) 1964 ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ

 ,ייםרעקיזומ עטסוווַאב ייב סעידָאלעמ עשידיי ןוא קיטַאמעט עשידייא :ליזיימ ןמחנ 4

 ,1952 קרָאי-וינ ,גָאלרַאפ-ףוקיא :.גסורַא

 ,קיצ'צ עשוהי תאצוה -- תיללכהו תילארשיח הקיטסומה ישיא :ץיניטש-אטילש 5

 .(167 'ז) 1950 ביבא-לת
 עשירָאטסיה .דיי :ךרוד .גסױרַא ,(19239--1942) "טנערב'ס, :גיטריבעג יכדרמ 6

 ,1946 -- עקַארק ,עיסימָאק

 רעצירּפש רודגיבא גַאלרַאפ :.גסױרַא ,"רעדיל ענעבילקעג :גיט ריב עג יכ דרמ 7

 ,1954 ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי רענַאיצילַאג ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ ייב

 ש"ע תודע תיב ,"תשרומ, תאצוהב ,"תרעוב הריעה, :גיטריבעג ינדרמ 8

 ,1967 לארשי ,"םילעופה תירפס ,ו ץיבלינא יכדרמ

 ,םירפס תאצוה ,קיצ'צ עשוהי ,"הירצויו תידוהיה הקיפומה; :אטילש לארשי

 .(187 'ז) 1960 ביבא-לת

 ןופ ןבעגעגסױרַא .(דנַאב רעטייווצ) רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיפקעל .0

 ,(290-286 ן"ז) 1958 קרָאי-וװינ ,סערגנָאק-רוטלוק .דיי ןכעלטלעװלַא

 רעשידיי .דנַאב -םישודק ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיפקעל :גייווצרעבליז .ז 1

 ,(4471"4495 ז"ז) יעבשילא , גַאלרַאפ ,1967 יטיס-עקיסקעמ .עקירעמַא ןיא עינוי-ןרָאיטקַא

 .גסורַא ,ןרענאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעביירש עשידיי ענעמוקעגמוא : ק ר ַאמ ר עב 2

 ,(194-187 זייז) 1954 עשרַאװ ןיא

 ,עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא ,רעטכיד ענעמוקעגמוא ןופ עינַאלַאטנַא : ר ע לע ה .ב ,

 .(62--49 ז"ז) 1

 ,1946 קרָאיזוינ ןיא ןבעגעגסױרַא ,י"רעייפ ןוא שַא, : ט ַאפ .י 4

 .1963 סערייא-סָאנעוב ,"ףוקיא , :,גסױרַא -- "טנניז גיטריבעג יכדרמ, .5

 .(106 'ז) 1961 סערייא-סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירענרעביא יד,:ווָאקרוט טנומגיז 6

 1/10081 21. 30:61062: 216858 ט)6216 6410... 0681. 140ע01812 1118901שסע8 ,7

 טעקע 0.14 2.2. צשהזיפעפיט8--1 ,002--תד8עאסשש 1947 (287 ,234 זיז)

 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,קוסב השמו ןמרקוצ קחצי םיכרועה ,תואטיגה תומחלמ רפפ .8

 ,(807 ,713 ,315 ,313 ,212 ז"ז) 1956 תואטיגה ימחול תיב

 ,16 ,15 ,72 ז"ז) 1954 םילשורי ,קוק ברה דסומ ,יתארק רצמה ןמ : רע גַארּפ הׂשמ 9

4, 195). 



 ןייטשרעג בקעי
(1882--1942) 

 --- קלָאפ ןרַאפ ןוא קלָאפ ןטימ ,קלָאפ ןופ

 טָאה סָאװ ,זיועד רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןגױצעגכרודַא ,םעדָאפ רעטיור ַא יו ,ךיז

 -רעג בקעי ןופ געווסנבעל ןצנַאג ןכרוד

 -טסּוװַאב -- םיׂשעמ ענייז עלַא .ןייטש

 ןענעז -- עקידמיעדוי-אלב ןוא עקיניז

 -סייג ןקיזָאד םעד ןופ טריריּפסניא ןעוועג

 ןעוועג זיא סָאװ ,םענייז לעטשנייא ןקיט

 ןיא ,רעפסָאמטַא רעד ןופ טַאטלוזער ַא

 ןגיוצרעד ןוא ןסקַאװעג זיא רע רעכלעוו

 תודימ עטסנעש יד טּפַאזעגנייא .ןרָאװעג

 ןופ ךיוא רע טָאה ,טרַאנגיא ןשידיי ןופ
 רעשיסור רעד ןופ ןלַאעדיא-טייהיירפ יד רַאפ ץרַאה ןייז טנפעעג ןרָאי עטסגניי יד
 טָאה סָאװ ,םַאלפ ַא ןדנוצעגנָא םיא ןיא טָאה סָאד ןוא ץנעגילעטניא רעקידנפמעק
 ,ןבעל ץנַאג ןייז טנערבעג םיא ןיא

 עקידרעטעּפש ןוא "ןטסירבַאקעד, עקילָאמַא יד ןופ ןעגנובערטש ענעביוהרעד יד
 ןרָאװעג זיא רע ןוא דיסח ןטרעטסײגַאב ַא ןענופעג םיא ןיא ןבָאה ?סעקינדָארַאנ;
 ,?קינדָארַאנ,, ןשידיי ַא ןופ ּפיטָאטָארּפ רעד

 -טימ ,ןבעל שידיי טימ טכָאקעגסיױא ןעוועג ןָא זייוודניק ןופ זיא ןייטשרעג בקעי

 ענייז עלַא ןוא ןסַאמ עשידיי ענשַאּפערָאה יד ןופ ןדייל ןוא ןדיירפ יד טימ טבעלעג

 טָאה .קלָאפ ןופ ןעגנונעפָאה ןוא תומולח יד טימ ןדנובעג ןעוועג ןענעז ןעגנוּוט

 -רַאפ ,ןבעל ןשידיי ןיא טייקידבוט-םוי ןעגנערבוצניירַא טימַאב ךיז קידנעטש רע

 .הגרדמ רערעכעה ַא וצ ןביוהרעד סע ןוא ,רָאנ ךיז טזָאל סָאװ ,ץלַא ןרענעש

 ןייז ןיא יצ ,רערעל ַא יװ ,טעברַא רעשיגָאגַאדעּפ ןייז ןיא ןעוועג זיא סָאד יצ

 רעשירַארעטיל ןייז ןיא יצ ,ןרָאכ ןופ טנעגיריד יװ ,טייקיטעט רעשילַאקיזומ

 ןקעו ןיא ןעזעג רע טָאה עבַאגפיוא ןייז -- רעקיטירק-קיזומ יװ ,טעטיוויטקַא
 ,סנביוהרעד ןוא סרענעש סעּפע וצ ענליוו ןיא ןדיי יד

 רעליש ענייז ןזייוורעביא טימ טנגונגַאב טשינ ךיז רע טָאה ,רערעל ןרָאװעג רע זיא

 -רסומ םעד ןייטשרַאפ וצ טגנַאלרַאפ ייז ןופ ךיוא טָאה רָאנ ,לַאירעטַאמ-ןרעל םעד

 ןשילַאקיזומ ןפיוא טכַא טגיילעג רָאנ טשינ רע טָאה ,טנעגיריד ןעוועג רע זיא ;לכׂשה

 ;ריא ןופ טלַאהניא ןשירַארעטיל ןפיוא ךיוא רָאנ ,גנופַאש רענעגנוזעג רעד ןופ ףָאטש

 םעד ןצַאשּפָא ןיא זיולב טשינ ןעגנַאגעג םיא זיא ,טנעזנעצעריקיזומ ןעוועג רע זיא

 טליצעג טָאה רע .סיורָאפ ןייג םיא ןענרעל ןיא ךיוא רָאנ ,רעלטסניק ןופ טירטסױרַא

 ,שטנעמ-רוטלוק ןשידיי ןופ קַאמשעג םעד ןרענייפרַאפ וצ ןוא סערעטניא ןקעוו וצ
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 זיולב טשינ רעִיצרעד ןוא ןוילע דסחב רערעל ַא .ןייטשרעג בקעי ןעוועג זיא ַאזַא

 ןעוועג ןיילַא זיא רע לייוו ןוא .ענעסקַאװרעד ןופ ךיוא רָאנ ,טנגוי ןוא רעדניק ןופ

 -נעקנעד םענעגיוצרעד-טוג ,ןקידנליפנייפ ַא ןופ רעטסומ ַא ןבעל ןכעלגעטגָאט ןיא

 עקימורַא עלַא ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג רע טָאה ,טנעגילעטניא ןשידיי ןקיד

 ."אטילד םילשוריפ ןיא ןטלַאטשעג עשידיי עטסטבילַאב יד וצ טרעהעג טָאה רע ןוא

 ִצ

 ןעמוקעגרָאפ זיא -- טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ עדנע -- געט עקידטלָאמעד יד ןיא

 ןבָאה ןטרעוו עטלַא .עּפָארײא-חרזמ ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל-רוטלוק ןיא גנורעדנע ןַא

 -ַאטשטנַא זיא סע .עיינ ןעמוקעג ןענעז טרָא רעייז ףיוא ןוא תובישח רעייז ןריולרַאפ

 ןריזירַאלוקעס רַאפ ,רוטלוק עכעלטלעוו-שידיי ןבעלפיוא רַאפ גנוגעװַאב עיינ ַא ןענ

 עשימָאנָאקע ,עכעלרעגריב עלופ רַאפ רעטרע יד ףיוא ףמַאק רַאפ ,ןבעל עשידיי סָאד

 רעקידנטעברַא רעד ןשיוצ ןופ ןדיי ןזיירק עסיורג .טכער עלַאנָאיצַאנ-רוטלוק ןוא

 ןכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ַא ןביוהעגפיוא גנוווש סיורג טימ ןבָאה ץנעגילעטניא

 ןיא ןעזעג ייז ןבָאה רקיע םעד .ןעגנוזָאל עקיזָאד יד ןכעלקריוװרַאפ רַאפ ףמַאק

 ןופ םוחת ןופ ןעיצסױרַא ןבעל עשידיי סָאד ןפלעה לָאז סָאװ ,טעברַא-רוטלוק

 .שובל םענרעדָאמ ַא ןיא ןָאטנָא סע ןוא עיגילער

 ןקעדפיוא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,רעלמַאז-רָאלקלָאפ עטשרע יד טעװַאיעג ךיז ןבָאה
 ,ןטיבעג עלַא ףיוא גנופַאש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ טייקנייש יד ןעניפעגסיוא ןוא

 ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-"רימזה, עטשרע יד ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןענעז סע

 יד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז סע ,טרָאװ עשירַארעטיל עשידיי סָאד טײרּפשרַאפ

 רַאפ גנוגעװַאב ַא ןענַאטשטנַא זיא סע ןוא ןזיירק עשיטַאמַארד ןוא ןרָאכ עטשרע

 .ןייטשרעג בקעי טקריוועג ןוא ןסקַאוװעגסיױא זיא הביבס ַאזַא ןיא .ןזעוולוש ןשידיי ַא

 ,עטרעלקעגפיוא ןַא ןיוש רעבָא ,עשידיי-לענָאיצידַארט ַא ןעוועג זיא ענייז םייה יד

 בקעי ןייז זַא ,טגרָאזעג טָאה ,רערעל רעשידיי-שַיערבעה ַא ,רענייז רעטָאפ רעד

 ןטקורדעג ןיא רע טָאה ןרָאי עטסגניי ענייז ןופ ןוא ךוב םוצ ןדנובעגוצ ןייז לָאז

 זיא רע ,רוטַארעטיל עשיסור יד טנעקעג טָאה רע .רבח ןטסעב ןייז ןענופעג טרָאװ

 ןעוועג ,רעשידיי ,רענעגייא רעד ןופ רעטיילגַאב ןוא רעייגטימ ַא ןרָאװעג רעבָא

 זיא סָאװ ,םעלַא טימ טבעלעגטימ ןוא ,ןענישרעד זיא סָאװ ,ךוב רעדעי יפלכ קיכַאװ

 ןופ רע טָאה קיטייצכיילג .טלעוו רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ

 זיא ןוא ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג רַאפ שוח ַא טַאהעג ירפ רעייז

 יו ךָאנ .סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןופ טייקיטעט רעד ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא

 טסיוויטקַא רעקידנזיורב ַא ןרָאװעג רע זיא טוטיטסניא-רערעל רענליוו ןיא רעליש ַא

 טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה טלָאמעד ןיוש ןוא רָאטקעס-רוטלוק ןשיטסישידיי ןופ

 1904 ןיא רַאנימעס-רערעל םעד ןקידנע ןכָאנ .שידיי רַאפ ףמַאק ןופ ןדָאב ןפיוא

 ןיא ,סעלושסקלָאפ עשידיי "ענָאיזַאק, יד ןיא קסבעטיוו ןיא טעברַאעג רע טָאה

 ןדנוברַאפ רעבָא ךיז טָאה רע ,שיסור ןעוועג זיא ךַארּפש-טכיררעטנוא יד עכלעוו

 ןעמונעגניירַא םַארגָארּפ רעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןיא ןטנעמעלע יד טימ
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 ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה 1907 רָאי ןיא ןוא לוש עשיטסישידיי ַא ןפַאש סָאד

 ,ענליוו ןיא ץנערעפנָאק-רערעל רעלַאגעלמוא רעשידיי רעטשרע רעד

 ןרָאװעג טריטסערַא ןייטשרעג בקעי ךיוא זיא רעמענליײטנָא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 ןופ רערעל ענעמוקעגמוא יד ןופ ךוב-רוכזי-רערעל ןיא ןענעייל רימ יװ ןוא

 ,ןטָאדקענַא ןוא ןציוו טימ ןטָאשעג רעמַאק ןיא רע טָאה; -- ןלױּפ ןיא ןלוש-ָאשיצ יד

 ַא יװ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא רע ."רעדילסקלָאפ ןוא ךעלטרעווסקלָאפ טימ
 ןעועג טייצ עגנַאל ַא זיא ןוא ,רָאפנעמַאזוצ ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ דילגטימ

 קנַאדעג םעד ןטײרּפשרַאפ ןופ טעברַא רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ

 -רערעל ןשידיי ןיא רערעל ןרָאװעג רע זיא 1915 ןיא .שידיי ןיא עלוש ַא ןופ

 טייקיטעט עטשטנעבעג ןייז ןביױהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד ןופ ןוא ענליוו ןיא רַאנימעס

 ,רעקיזומ ןוא גָאגַאדעּפ יו ,ענליוו ןשידיי ןיא

 ִּצ

 קידנעייז .רעטָאפ ןייז ןופ טנשריעג ןייטשרעג בקעי טָאה קיזומ וצ ןעגנוגיינ ענייז

 וצ ןײלַא טַאהעג ביל ךיוא רע טָאה ,עמיטשןָאטירַאב רענייש ַא טימ ןעקנָאשַאב

 סרערעל-קיזומ ענייז ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג ךיז ףיוא טָאה רע .ןעגניז

 -רעביא םיא ייז ןבָאה טוטיטסניא-רערעל ןיא ןיוש ןוא ,ןיקלַאמ ןוא ווָאקינשזָאריּפ

 רע טָאה טלָאמעד ןיוש .רָאכ םעד ןריגיריד ןוא ןריזינַאגרָא םייב סעיצקנופ ןבעגעג

 ןופ רעדיל ןענעקרעד וצ סערעטניא טַאהעג ןוא רָאכ רַאפ רעדיל טעברַאַאב ךיוא

 רעדילסקלָאפ עשיניַארקוא ןוא עשיסורסייו ,עשיסור יד .רעקלעפ ענעדישרַאפ

 רעבָא םיא זיא דילסקלָאפ עשידיי סָאד ,רעגנעהנָא ןסיורג ַא ןענופעג םיא ןיא ןבָאה

 ,המשנ רעד ןיא ןגעלעג

 ,ענליוו ןיא רַאנימעס-רערעל ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה טעברַא עשילַאקיזומ ןייז

 יװ טסּוװעג טָאה רע .ןדנַאטשנגעק ערעדנַא ןופ רערעל ןעוועג ךיוא זיא רע ּוװ

 -- טעברַא ןייז ןיא רערעל ןדעי ןפלעה וצ גנַאזעג ןופ חוכ רעד זיא סע קיטכיוו

 ןבָאה םידימלת יד .תובישח רעסיורג וצ דנַאטשנגעק םעד טָא טריפרעד רע טָאה

 ןזומ ןוא שזעפלָאס ןשרעהַאב ייז ןזומ רערעל עקיטפנוקוצ יװ זַא ,ןענַאטשרַאפ

 ןוא ,רָאכ ַא טעדליבעג ךיוא ןבָאה ייז .קיזומ ןופ תודוסי עשיטערָאעט יד ןענעק

 ןכיוה ַא וצ ןרָאװעג טריפרעד ןענייטשרעג ךרוד זיא רָאכרעליש רעקיזָאד רעד

 ןדנירג ןביוהעגנָא ךיוא רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .ָאװינ ןשירעלטסניק

 טפָא םיא ייב ןבָאה סע .ןרָאכ ןיא ןסקַאװעצ לענש ךיז ןענעז סָאװ ,סעּפורגיגנַאזעג

 יד טליפרעד םיא ןיא ןבָאה עלַא לייוו ,ןרעטלע ערעייז טימ םידימלת ןעגנוזעג

 .דניירפ םענעבעגעגרעביא ןַא ןופ טנַאה עלופגרָאז

 סנייטשרעג;, רענעפורעג ױזַא רעד ןעוועג זיא ןעוטפיוא ענייז ןופ רעטסקיטכיוו רעד

 1922 רַאורבעפ ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ -- רָאכ רעקיזָאד רעד ."רָאכ

 ןרָאװעג זיא --- ?עיזַאנמיג-לַאער רעשידיי רעד ןופ דניירפ, טפַאשלעזעג רעד ייב

 עטסלופטסנידרַאפ יד .ענליוו ןיא סעיצוטיטסניא-רוטלוק עטסנעש יד ןופ רענייא
 ןטעטײװיטקַא ענייז טימ ןדנובעג ןעוועג ןענעז ענליוו ןשידיי ןופ םינקסע-רוטלוק

 ןגיוצעגוצ ןייטשרעג בקעי טָאה רוטלוק רעשידיי ןוא רענײמעגלַא ןייז קנַאד ַא



 טפַאשלעזעג רעד ייב רָאכ ןופ טירטסױרַא רעטייווצ רעד רָאכ סנייטשרעג

 שידיי רעד ןופ דניירפ;

 "עיזַאנמיג-לַאער ע

 ,(19323 יאמ ןטס21 םעד טריפַארגַאטָאפ) ענליוו ,
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 ץנעטסיזקע רעד טימ טריסערעטניארַאפ ייז ןוא תוחוכ עשירַארעטיל עטסעכ עלַא

 עביל ןקעוו וצ טנעמורטסניא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רע זיא ױזַא ןוא ,רָאכ ןופ

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא רענייז טרעצנָאק רעדעי .טרָאװ ןוא גנַאלק ןשידיי םוצ

 טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןוא ,ןפַאש-רוטלוק ןשידיי ןופ עיצַאטסעפינַאמ ַא ןיא

 ךיוא זיא טפָא .טירטסױרַא םענייז ןדעי ןעמונעגפיוא םזַאיזוטנע ןוא טפַאשביל טימ

 ןטרעצנָאק קידנבעג ָאידַאר ןשיליוּפ ןופ ןָאּפָארקימ ןרַאפ ןטערטעגפיוא רָאכ רעד

 ,דיל ןשידיי ןופ

 -עגסױרַא סע טָאה ןייטשרעג בקעי .ענליוו ןיא טריפמוירט טָאה דיל עשידיי סָאד

 ףיוא טריפעגפיורַא סע ןוא ,ךעלסעג עמורק יד ןופ ןוא רעלעק ןרעטצניפ ןופ ןגיוצ

 סעזַארפ עטקָאטעג יד .ןוקית ןשירעלטסניק ַא ןעמוקַאב סע טָאה ָאד .עניב רעד

 ,סעידָאלעמ עקיצרַאה יד ןופ ןעגנַאלק עזיצערּפ יד ןיא ןָאטעגנָא ,ןושל ןשידיי ןופ

 רעד רעטנוא ןעגנוזעג ,דיל סָאד .סעיצַאריּפסניא עיינ רַאפ רוקמ ַא ןרָאװעג ןענעז

 רעשידיי ןופ קורדסיוא רעד ןרָאװעג זיא ןיטשרעג בקעי ןופ טנַאה רעטינעג

 ןבָאה ןשטנעמ-רוטלוק עטסבושח יד ןוא ,טעטירַאדילָאס רעלענָאיצָאמע-קיטסײג

 םעד ןריטסיזקע ןפלעהטימ ןוא ןקריוווצטימ טכילפ רעקילייה רעייז רַאפ ןטלַאהעג

 ןקיברַאפליפ םעד םעט ןבעגעגוצ טָאה סָאװ ,ץלַאז עלעסיב סָאד ןעוועג זיא סָאד .רָאכ

 .ענליוו ןיא בושי ןשידיי ןופ ןבעל-רוטלוק

 ּצ

 טפַאשלעזעג רעד ךרוד ענעבעגעגסױרַא ,ןעגנולמַאז-רעדיל ייווצ רימ רַאפ ןגיל טָא

 ןיא טעטימָאקיסגנודליב ןלַארטנעצ םייב עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןופ דניירפ,

 עדייב ןענעז ייז .ןיטשרעג בקעי ןופ עטריגַאדער ןוא עטלעטשעגפיונוצ ,"ענליוו

 ןטעימעג ַא רַאפ רעדיל ,ענליוו ןיא רָאכ סנייטשרעג .י ןופ רַאוטרעּפער :טלטיטַאב

 רעקירעיפניפ רעד וצ ,1927 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא זיא גנולמַאז עטשרע יד .רָאכ

 ןרַאפ ןטַאנָאמ עכעלטע ,19239 ץרעמ ןיא --- עטייווצ יד ןוא ,רָאכ ןופ ץנעטסיזקע

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

 -רעביא ןופ ענייא ,ןעגנוליײטּפָא ייווצ ןַארַאפ ןענעז גנולמַאז רעטשרע רעד ןיא

 ןיא ןביז -- עטצעזעגרעביא יד .עשידיי ןופ --- עטייווצ יד ןוא ,רעדיל עטצעזעג

 ןוא יקסווָאקיַאשט ,ןידָארָאב ,יקסשזימָאגרַאד ,ןָאסלעדנעמ ןופ ןענעז --- לָאצ רעייז

 ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענייטשרעג ןענעז עכלעוו ,רעדילסקלָאפ עשיסורסייוו

 ןעוועג זיא סָאװ ,ַאמריש שטיווָאנַאמָאר ירָאגירג טנעגיריד-רָאכ ענליוו ןיא ןטנַאקַאב

 ןעגנוצעזרעביא יד .ןדיי ןופ דניירפ ַא ןוא רָאלקלָאפ ןופ רעלמַאז רעקיסיילפ ַא

 .ןַאהַאק ןושמש טַארעטיל ןוא טסילַאנרושז ןטנַאקַאב ןכרוד ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז

 ערעזדנוא ןופ לרעּפ יד ןופ ןענעז -- לָאצ רעייז ןיא סקעז -- רעדיל עשידיי יד
 ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא -- "עלעדיימ ןייש וד ,רָאנ רעה, :יװ ,רעדילסקלָאפ

 "נַארַא -- (ןטניוו עזייב טעילוה ,טעילוה) "דיל-רעטניוו, סנעזייר .א :; סישיווייפ .י

 .ו"זַאא רענייוו רַאזַאל ןופ טעברַאַאב --- "עבלוב, ;טַאטשנזיײא דוד ןופ טרישז

 רעדיל טייהרעמ יד ןענעז ָאד רעבָא ,רעדיל 12 טלַאהטנַא גנולמַאז עטייווצ יד ךיוא

 ,לעדנעה ,טרעבוש ןופ --- ,רַאוטרעּפער ןשיסַאלק םוצ ןרעהעג ענײמעגלַא יד .עשידיי
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 ןוא ףָאה; :יװ רעטקַארַאכ ןלַאיצָאס ןופ ןענעז עשידיי יד ןוא --- ןָאסלעדנעמ

 גנוצעזרעביא -- ?טסרעקַא יד ןוא; ;ןישריה .א ןופ קיזומ ,ץֶרּפ ןופ --- ?ביולג

 ןופ .קיזומ ,ןיסעיל .א ןופ "רעגניז רעד, ;רעפייש .י ןופ קיזומ ,יקסווָאלטישז ןופ

 טימ ןייג טינ טסלָאז וד, :יװ ,רענַאשז ןרעטכייל ןופ עכעלטע ןוא ; םיובלטַײט .ע

 ;רענזָאּפ .מ ןופ רָאכ רַאפ טרישזנַארַא ,דילסקלָאפ -- "ךעלעדיימ ערעדנַא ןייק

 לדייה, ;סישיווייפ .י ןופ טעברַאַאב ,דילסקלָאפ --- "ןליּפש עביל ַא עדייב רימָאל;

 ,וײזַאא ןיבור ץרעה ןופ קיזומ ,רעגנַאמ קיציא ןופ טסקעט --- (םת ונבר) *םַאד לדיד

 . םעד רימ רַאפ ךיוא בָאה ךיא

 . ' -סיוא ,טרעצנָאק ַא ןופ םַארגָארּפ
 1924 ץרעמ ןטנעצ םעד טריפעג

 יד ןופ ןטסקעט; :לּפעק ןרעטנוא
 רימ ןעעז ערעדנַא ןשיווצ ."רעדיל

 רַאפ עלַא; :יוו ,רעדיל עכלעזַא

 סָאד; :ןַאהַאק .ש ןופ -- ?סנייא

 גייל? : ןעזייר .א ןופ --- ?דיל עיינ

 "יקניליול;, ןוא "עלעּפעק ןיימ ךיא

 ןיימ ףיוא ייטש/, ; רעדילסקלָאפ ---

 -סיוא) ןעדַאפדלָאג ןופ --- "קלָאפ

 -רָאי ןטס25 םוצ רָאכ ןופ טנרעלעג

 ;(טיוט סנעדַאפדלָאג .ַא ךָאנ טייצ

 ,וויזַאא רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעדילסקלָאפ עכעלטע

 ךס ַא רעייז ןעמ ןעק ןלַאירעטַאמ ערַאטנעמוקָאד עטגנערבעג ָאד עכעלטע יד ןופ

 ןקורסױרַא זיולב רָאנ לעװ ךיא .ןענייטשרעג ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעד ןגעוו ןענרעל

 :הטיש-סטעברַא ןייז רַאפ שיּפיט ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןכירטש ייווצ

 טיירגעגוצ לופגרָאז רעייז ןענעז סעיציזָאּפמָאק םיא ךרוד עטריגַאדער יד .א

 ךיז טגעלפ רע .טקנוּפדנַאטש ןשילַאקיזומ ןופ ןה ןוא ןשירַארעטיל ןופ ןה ןרָאװעג

 טימ ךיוא יו ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ ןשטנעמ יד טימ ןטָארַאב

 רעשינכעט רעד רַאפ טגרָאזעג שיטנַאדעּפ ךיוא טָאה רֹע .סרעקיזומ-דניירפ ענייז

 ,ריּפַאּפ ןטסעב ןפיוא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ןעגנולמַאז יד .סעבַאגסיוא יד ןופ טייז

 ןוא סעמיטש ריפ רַאּפ ןרוטיטרַאּפ ןופ םערָאפ רעד ןיא ,טַאמרָאפ ןסיורג ַא ןיא

 ןסנַאינ עשימַאניד עכעלגעמ עלַא ןופ גנונעכייצַאב רעד טימ ,טײלגַאב-ָאנַאיּפ

 ,סעיצַאמרָאפניא עלַא טימ טנכיײצַאב ,לּפעק םייב ,דיל סעדעי רע טָאה םעד וצ

 סעטַאד ןוא רעטעברַאַאב רעדָא ,רָאטיזַאּפמָאק ,רעצעזרעביא ןוא רבחמ ןופ ןעמָאנ יו

 זַא ,תודע ןגָאז תומדקה יד ךיוא .םערָאפ רעשיגָאלָאטנַא ןיא דלַאב ןיוש .טרובעג ןופ

 .עטכישעג-רוטלוק רַאפ שוח ןקרַאטש ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא ןייטשרעג בקעי

 ענייז ןופ ענייא ןייק ןעמונעגניירַא טשינ רע טָאה ןעגנולמַאז-רעדיל עדייב ןיא .ב

 רעייז ךס ַא טַאהעג טָאה רע ןוא) ןעגנוטעברַאַאב-רעדיל ןוא ןעגנופַאש ענעגייא

 ,ענליוו ןיא ןגעלָאק ענייז ןופ ןעגנופַאש יד טקיבייארַאפ לכ-םדוק טָאה רע .(ענעגנולעג
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 ןעלקיטרַא עקילָאצליפ ענייז טימ ןָאטעג רע טָאה עקיבלעז סָאד .עשרַאװ ןוא שזדָאל
 "טנַאטעליד, .גָאט רענליוו ןיא ןכעלטנפערַאפ טגעלפ רע סָאװ ,סעיזנעצער ןוא

 ירמגל ןענעז ןעייסע-קיזומ ענייז ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןביירשרעטנוא ךיז רע טגעלפ

 ,גָאט רענליוו) ןבירשעג לָאמ ַא טָאה ןעזייר ןמלז .עשיטנַאטעליד ןעוועג טשינ

 ,"רעקיטירק-קיזומ רעקידנצנעלג; ַא זיא ןייטשרעג בקעי זַא ,(1921) רַאורבעפ 3

 רעטנוא ןביירשרעטנוא ךיז לָאז רע זַא ,ןלעוּפ וצ םיא ייב ךעלגעממוא זיא סע רעבָא

 ןוא טײקנדײשַאב ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעועג זיא רע .לקיטרַא ןַא םענייז

 .טייקיצרַאהטיירב

 ּצ

 ןבילבעג ןייטשרעג בקעי זיא ענליוו ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 רעוט-רוטלוק ןוא ןטסילַאנרושז ,ןטַארעטיל םירבח ענייז טימ ןעמַאזוצ .ָאטעג ןיא

 -עפער ןוא סעיצקעל ןבעגעג .ןבעל עקיטסייג סָאד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג רע טָאה

 ,יד וצ טרעהעג ןוא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ענעדישרַאפ ןיא ןעמונעגליײטנָא ,ןטַאר

 עשידיי ענעכַארבעצ יד ןיא דיירפ לסיב ַא ןעגנערבניירַא טלָאװעג ןבָאה סָאװ

 סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג ןוא תוחוכ יד ןופ ןלַאפעג ךיג רעבָא זיא רע .רעצרעה

 -יירפ ,רעשיטסימיטּפָא קיבײא רעד .הרוחש-הרמ ַא ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב ןענעז

 זיא רע .ןעמוקעג טשינ ךיז וצ רעמ ןיוש זיא ןייטשרעג רעקיציװ ןוא רעכעל

 ,םינּפ קיטכיל ןייז ןוא ,דרָאב ַא טזָאלרַאפ ךיז טָאה ,ןגיוא יד ףיוא ןרָאװעג קנַארק

 ןוא רעיורט ןפורעגסױרַא טציא טָאה ,ןבעל ןוא דיירפ טייזעג קידנעטש טָאה סָאװ

 ,םוקמוא ןקידנעמוקנָא םעד טגָאזעגנָא טָאה ןייטשרעג בקעי .טעמוא

 רעמ ןיוש זיא רע ןכלעוו ןופ ,ןײרַא לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג טכַארבעג זיא רע

 ,סיױרַא טשינ

 ,רעוט-רוטלוק רעטבילַאב רעד ןברָאטשעג ָאטעג ןיא זיא 1942 רעבמעטּפעס ןיא,

 רעד ךרוד טנדרָאעגנייא ,היול רעד ןיא .ןייטשרעג בקעי רערעל ןוא רעקיזומ

 עצנַאג יד טקילײטַאב ךיז טָאה ,"רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ןופ גנוקינייארַאפ

 "ךַאװנרע, ןַא רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא זיא רעּפרעק רעטיוט ןייז .ָאטעג

 ןטצעל םעד ןבעגּפָא םיא ןעמוקעג ןענעז ןדיי רעטנזיוט ןוא ,רעליש ןוא רערעל ןופ

 ,רעוועקצוס םהרבא רעטכיד רעד ןבירשעג טיוט ןייז ןגעוו טָאה ױזַא -- ?דובכ

 םיא ןבָאה סע .לארׂשי רבק וצ ןעמוק וצ ןעועג הכוז טָאה ןייטשרעג בקעי

 רעטמירַאב רעד ןופ רָאטקעריד רעקירעיגנַאל ,שטיווָאברוט בייל ןעוועג דיּפסמ

 רעטנַאקַאב ,יקצָאבול ךורב :רערעל ןעוועג זיא רטפנ רעד ּוװ ,עיזַאנמיג-לַאער רענליוו
 ; עיגָאלָאכיסּפ רענרעדָאמ ןופ רַאנימעס םעד טריפעג ָאטעג ןיא טָאה סָאװ ,גָאגַאדעּפ

 ןיא הלהק רעשידיי רעד ןופ ןַאמטַאר רעקירָאיגנַאל ,יקסנַאלּפַאק-ןַאלּפַאק דוד ןוא
 -רָאפ ןבָאה רעדיל .ָאטעג ןיא עירָאטידיױא-רעטעברַא רעד ןופ רעדנירג ,ענליוו
 .רעוועקצוס םהרבא ןוא ןיקסעּפָא בייל רעטכיד יד טנעיילעג

 עצנַאג יד רעכלעוו ףיוא ,עימעדַאקַא-רעיורט ַא ןעמוקעגרָאפ זיא םישולש יד וצ ךיוא

 ןטבילַאב ןופ טיוט ןכָאנ רעצ ריא קורדסיוא םוצ טגנערבעג טָאה טפַאשלעזעג עשידיי

 .ןייטשרעג בקעי -- דניירפ-ןשטנעמ ןוא טנעגיריד ,רערעל
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 רעוועקצוס םהונבא

 * ןייטשרעג בקעי ןוֿפ טיוט ןפיוא

 ,ןטיוט ןביז עלַא טרעוװַאשזעגכרודַא ןיוש ןבָאה רימ

 .סנּפָאקוצ ךָאנ טעכָאפ סָאוװ ,דרעוװוש יד רַאפרעד טינ ןעעז ןוא

 | ,ןטיונק ןָא טכיל ןענעז ןליפעג ערעזדנוא עלַא ןוא

 .טנֿפַארט ןיא ךיז ןצלעמש רָאנ ,ןּפַאכנָא טינ ךיז ןענעק סָאװ

 ,לגיצ טימ טישעגּפָא זדנוא טנעוו םעצולּפ ןטלָאוװ סע ךיילג רָאנ

 ,ןֿפָאלשטנַא טסיב וד תעשב טקעוועגפיוא ךיִז רימ ןבָאה

 ,לגיֿפש ןיא יו ,קיטייוו םענופ םינּפ סָאד ןעזרעד רָאלק ןוא

 .ןפָא ,טעקַאנ ,עליה ןָא ,דנוװעטַאל עקידעפרׂש יד

 ,רענעט יד ןופ דנַאטשפױא םעד טבעוועג רימ ןבָאה םענייא ןיא
 ן ןברָאה עקידָאטעג רעטנוא ןלַאפעג טּפָא םענייא ןיא
 ,רענעמ יד ןופ רעטסצלָאטש רעד ,וד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה צֹלַא ןוא
 .ןברק ןבילברַאֿפ טסיב וד רָאנ -- םיאנוׂש יד ןעמוקייב טסעוו

 ,ןורָא םורַא ןגיובעג ץלַא ךָאנ ןססוג סָאװ ,רימ ןוא
 .רעטסעפ זדנוא טכַאמ ןגייווש רעטמעלקעגנייא ןייד יוװ ,ןעמענרַאפ
 ,ןרָאצ סעד טָא ןצרַאה רעזדנוא ןיא יירט ןטיה ןלעוו רימ
 .רעטסעווש עיירט ןייד טיהעג טָאה ךיד יירט יו

 -- רעדנַא ןַא טייצ ַא ןיא ןלַאפעג ּפַאק רענייש ןייד טלַאוװ'ס ןעוו

 ן ןעייזרַאפ וצ ןגָארטעג ףוג-ןעמולב ןייד רימ ןטלָאװ
 רעדנַאוו רעטצעל ןייד יױזַא -- קיזומ ןופ רעדנַאװ רעד יוװ ןוא

 .ןעײמרַא ענעצנַאג רעדניק ןופ טיײלגַאב

 ,רעמ ןייבעג ןייד ןטײלגַאב טינ וליּפַא רימ ןענעק טציא

 .ןרָאי ןטכיײלַאב לָאז סָאװ ,ןבעגטימ ריד טרָאװ ןייק טינ ןוא

 ,רעמייב רעטנוא ןגיל רעגניז ענייד ווו ,ןילַא טסלייא וד

 .ןרָאצ ןייד ןעמעטָא ןוא ,ָאד ןביילברַאפ רימ ןוא

 1942 רעבמעטּפעס ןטס28 ,ָאטעג רענליוו

 ןיא ןברָאטשעג ,רעוט רעכעלטּפַאשלעזעג ןוא רעקיזומ ,רערעל רענליוו רעטסּוװַאב ַא +

 : ,ָאטעג רענליוו
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 עיפַארגנָאילביב

 רעד , גָאלרַאפ-הכולמ ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,ַאטעגנ רענליוו ןופ,:רעוועק צוס .א

 ,1945 עװקסָאמ ,י"סעמע
 ןבעגעגסױרַא ,"םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשוריג :יק צעשזרַָאוו ד .מ ר"ד
 ,עקירעמַא ןיא דנַאברַאפ ,ברַא .צַאנ ,דיי ןוא ךיירקנַארפ ןיא דנַאברַאפ-סקלָאּפ ,דיי ןכרוד
 .(245 ,239 ,238 ,223 ,133 ז"ז) 1948 ןירַאּפ

 ןיא ןדיי יד ןופ םוקמוא -- "ענליו ןברוחג :יקסגיגרעשטַאק עקרעמש
 ךרוד ,טעטימָאק-ספליה רענליוו ןטקיניײארַאפ םעד ןופ .גסיורַא ,טנגעג ןוא ענליוו
 ,1947 קרָאי-וינ ,גַאלרַאפ-רעכיב-ָאקיצ
 ,1931 רַאורבעּפ 12 ןופ "גָאט רענליו, :ןעזייר .ז
 ןיא ןלושיַאשיצ יד ןופ רערעל ענעמוקעגמוא יד טעמדיוװעג : "ךוב-רוכזיירערעל,
 .(108 יז) 1954-1952 ,קרָאי-ינ ןיא טעטימָאק ַא ךרוד .גסױרַא ,ןַאדשזַאק .ש.ח ,דער ,ןלױּפ
 .(186 '1) 1960 ביבא-לת ,"הירצויו תידוהיה הקיסומה, :אטיל ש .י
 ,(326 ,325 ן"ז) 1958 קרָאי-וינ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל
 1961 קרָאי-וינ ---ָאװיי, .גסױרַא ,ַאטענ רענליו ןופ ךובנָאט :קורק ןַאמרע ה
 ,(397--396 ,354-353 ,159 ,140 ז"ז)
 עשרַאו ,"ןַאקיסקעליקיזומ רענימענלאא :רעגַארּפ .א ןא טַאטשנזייא .ד
 .(182 'ז/) 6
 ,(37 יז) 1948 קרָאי-וינ ,"תונתמ , גַאלרַאפ ,סַאג עשידי :רעווע קצוס .א
 ,(41 יז) 1925 ענליוו ,דליב ןוא טרָאװ ןיא ענליו עשידי :ןַאמסַארג ץירָאמ
 .(72 יז) 1957 ָאטנַארָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניננ :ץינל ָאט ס ןתנ



 שטיוװָאדיװַאד יבצ םהרבא

(1877 ? -= 1942) 

 קיטסירעטקַארַאכ ענײמעגלַא
 -סיוא ןעוועג זיא לכיימש רעקידנעטש ַא

 ןטלטיױררַאפ-טכײל ןייז ףיוא ןסָאגעג

 ןופ ןגיולפעג ןענעז ןקילב עקנילפ .םינּפ

 טַאהעג טָאה רע .ןגיוא עקידנצנַאלג ענייז

 סָאװ םעלַא ףיוא ןרעיוא ןוא ןגיוא ענעּפָא

 טייקדניוושעג טימ טָאה רע ןוא םיא םורַא

 -ליב טּפַאכעגפיוא ,ןקורדנייא ןעמונעגּפָא

 ןוא סעיצַאוטיס ןיא טריטנעירָא ךיז ,רעד

 "ער טָאה רע ...רענעט עשלַאפ טרעהרעד

 ןענופעג ןוא טייקיניילק רעדעי ףיוא טריגַא

 .טנעמָאמ ןקיסַאּפ ןיא טרָאװ עקיסַאּפ סָאד

 רעדָא ץיוו ַא טימ ךיוא ,לטרעווכיילג ַא טימ ןטכָאלפעגכרודַא רע טָאה דייר ענייז

 רעשידיי ןופ רַאוורעזער ַא ןעוועג זיא שטיוָאדיװַאד יבצ םהרבא .עלהׂשעמ ַא

 םיא ןבָאה לָאמ ןייק .ןסיוו ןשידיי ןופ לַאװק ַא ןוא המכח-סקלָאפ רעקידתורוד

 רע זיא קידנעטש ;ןציװ םתס ןוא ןעגנולייצרעד ,ךעלהׂשעמ ןייק טלעפרַאפ טשינ

 .ןכַאל ערעדנַא טכַאמעג ןוא טכַאלעגטימ ,רָאמוה ןטוג ןיא ,טגיילעגפיוא ןעוועג

 טריפעג ךיז טָאה רע .ןוחטב ןשידיי ןופ לַאװק רעקידעבעל ַא יװ ןעוועג רע זיא

 רעוװָאבישזג ןופ ןסַאמ-ךמע יד טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג ןוא שטנעמסקלָאפ ַא יו

 טרעהעגסיוא ,ןפָארטעג ךיז רע טָאה ייז טימ ,טניווועג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןָאיַאר

 ןגעלפ טפָא ןשפניתמגע ענייז טלייצרעד ייז ןוא ןשינעדערּפָארַא-ץרַאה ערעייז

 םיא רָאג רעדָא ,"לטרעווק יינ ַא םיא ןופ ןרעה וצ ידכב ,ןטרַאװּפָא םתס םיא ייז
 ,ץיוו םעיינ א ןלייצרעד

 זיא שטיוװָאדיװַאד יבצ םהרבא סָאװ ,ןרעדנּוװ וצ ןעוועג טשינ רעבירעד ךיז זיא

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עטיירב יד ןשיוװצ טבילַאב ןעוועג

 ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע לייוו ,ןטסינויצ יד טצעשעג םיא ןבָאה סע .עשרַאװ

 קנַאדעג םעד ןטײרּפשרַאפ ןוא ןצנַאלפרַאפ וצ לטימ ַא ןעזעג גנַאזעג ןיא טָאה סָאװ

 טריטקעּפסער םיא ןבָאה'ס ןוא טנגוי ןוא רעדניק ןשיווצ גנויצרעד רעלַאנָאיצַאנ ןופ

 ןעגניז וצ רקיעב רָאכ-עגָאגַאניס ןייז טימ טימַאב ךיז טָאה רע לייוו ,טייל-הדוגא יד

 ןבָאה סע .תונזח רעשהליפת-לעב ןופ טסייג ןיא ,רעגייטש ןטלַא ןופ סעיציזַאּפמָאק

 סיורג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי דובכ טימ ןגױצַאב םיא וצ ךיז

 תובישח ריא ןיא זיא סָאװ ,לוש-קישזָאנ רעטנַאקַאב רעד ןיא רָאכ ןייז ןופ האנה

 טָאה רע ןוא ,(עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ךָאנ) עשרַאװ ןיא עטייווצ יד ןעוועג

 ןלוּפ ןיא ןזיירק עשילַאקיזומ עלעיציפָא יד דצמ גנונעקרענָא עטסערג יד ןעמוקַאב
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 גנוריפ-רָאכ ןופ טיבעג ןפיוא טעברַא רעלענָאיסעּפָארּפ רעטפַאהרעטסיימ ןייז רַאפ

 ,ןעגנורישזנַארַא-רעדיל ןופ טיבעג ןפיוא ןטייקיעפ עלעיצעּפס ענייז רַאפ ןוא

 לענש :גנוגעװַאב ןיא רעטכייל ַא ןעוועג רע זיא ,גָאװ ןיא רעכעלרעווש ַא שטָאכ

 ןויטַאיציניא טימ לופ קיביײא ןוא ןעגנווט ןיא קידוועריר ,טריגַאער קנילפ ,ןעגנַאגעג
 .םזַאיזוטנע ןוא

 ףיוא לושיקישזָאנ רעד ןופ רָאכ רעד ןעוועג זיא גנוקיטפעשַאב עקידרקיע ןייז

 ןלַארטנעצ םעד טעמדיװעג רע טָאה עיגרענע רעקינייו טשינ ;סַאג-עדרַאװט

 תוחוכ ךס ַא :טָאטשטּפיױה רעד ןיא ןלוש-"תוברת, עשיערבעה יד ןופ רָאכרעדניק

 ענעדישרַאפ ןיא טייקיטעט רעשילַאקיזומ-שיגָאגַאדעּפ ףיוא ןבעגעגקעװַא רֶע טָאה

 ןוא :"הדוגאק רעד ןופ ןטלַאטשנַא-רעל יד ןיא ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ,סעלוש

 ןיא רערעל-גנַאזעג ןופ טמַא רעד ןעמונרַאפ טָאה טעברַא ןייז ןיא טרָא ןקיטכיוו ַא

 ."עיגילער רעשידיי ןופ רערעל רַאפ רַאנימעס ןשיכולמ, ןליױּפ ןיא ןטנַאקַאב םעד

 טשינ לָאֿמ ןייק טָאה ןוא "קַאװטילא ַא ןעועג זיא שטיװָאדיװַאד יבצ םהרבא

 ןיא םיא ןעמ טָאה םעד ץָארט רעבָא ,טקעלַאיד ןשיװטיל ןייז ןופ טרינגיזער

 שפנו בלב ןעוועג זיא רע .רעװעשרַאװ ַא רַאפ ,םענעגייא ןַא רַאפ ןטלַאהעג עשרַאװ

 רעװעשרַאװ ןטימ ,ןדיי רעװעשרַאװ יד טימ ,ןדָאב רעװעשרַאװ ןטימ ןסקַאוװעגפיונוצ

 טסַאּפעגנײרַא ךיז טָאה רע ,םיגהנמ עשידיי עשיפיצעּפס ןוא ןבעל-רעגייטש ןשידיי

 ,עשרַאװ ןשידיי ןופ םעטיר ןיא

 ןויציבבוח א טנעגיריד ַא ןופ געוו רעד

 םינזח עקיטרָאד יד ייב רע טָאה ,ענדָארג ייב עלעטעטש ןיילק ַא ןיא ןריובעג

 ןעמוקעג רעטלע ןשלגניי ןיא ןוא גנויצרעד עשילַאקיזמ עטשרע ןייז ןעמוקַאב

 ןַאמרעב בקעי טנעגיריד רעד ןעוועג ןענעז סרערעל ענייז ּוװ ,קָאטסילַאיב ןייק

 עסיורג ןעוועג ןענעז עדייב .סַאב השמ ןפורעג ,שטיװָאניבַאר השמ ןזח רעד ןוא

 -יװַאד יבצ םהרבא ןגנוי ןיא ןסָאגעגרעביא טייקנבעגרעביא טימ ןבָאה ןוא םינגנמ

 תועידי עפיט ענייז -- ןַאמרעב בקעי :טנעקעג ןײלַא ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד שטיװָאד

 ןשינעטנעק ענייז -- שטיװָאניבַאר השמ ןוא ,עינָאמרַאה ןוא עירָאעט ןופ טיבעג ןפיוא

 ,הליפתה תואחסונ יד ןופ

 זיא ,רעטרעוו ערעייז ןעקנורטעג טשרוד טימ טָאה שטיװָאדיװַאד יבצ םהרבא

 וצ ןטייקיעפ עלעיצעּפס ןזיװעגסױרַא טָאה ןוא ףייר שילַאקיזומ ןרָאװעג לענש

 ןופ ןטסקעט וצ סעידָאלעמ ןביירש ןביוהעגנָא ירפ רעייז טָאה רע .עיציזַאּפמָאק

 סָאװ ,גנוריפ-רָאכ וצ ןסירעג ךיוא ךיז רע טָאה קיטייצכיילג ,סרעטכיד עטמירַאב

 ןצנַאג ןפיוא ףורַאב ןייז ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא ןָא זייוודניק ןופ ןגיוצעג םיא טָאה'ס

 .ןבעל

 ןזח ןטמירַאב םייב שילַאק ןיא ןעמוקַאב רע טָאה עלעטש-טנעגיריד עטשרע יד

 ןעוועג זיא ןזח רעסיורג רעקיזָאד רעד ,(1921--1860) יקסוװָאקדולַאז-רעדיל חנ

 עלַאנָאיצַאנ ַא ןעזעג ךַאפ-תונזח ןייז ןיא טָאה סָאװ ,ליכׂשמ ַא ןוא גלפומ ןדמל ַא
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 טקורעגסױרַא ןוא ךס ַא רעייז טגנַאלרַאפ רע טָאה טנעגיריד'רָאכ ןייז ןופ .תוחילש

 יד ןוא םימכחל דעו תיב ַא ןעוועג זיא בוטש ןייז .ןעגנורעדָאפ ערעווש םיא יּפלכ

 קלָאפ ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןריטוקסיד ןזח םייב טגעלפ ץנעגילעטניא עשיטָאטש

 עקיטסייג יד טּפַאזעגניא ךיז ןיא טָאה שטיװָאדיװַאד רעגנוי רעד .טלעװ ןוא

 ךיוא ןײלַא זיא רע .ןרָאװעג טסולפנייאַאב ריא ןופ ןוא הביבס רעד ןופ רעפסָאמטַא

 ,טייצ רעד ןופ ןשינעעשעג יד טימ ןריסערעטניא ןבױהעגנָא ךיז ןוא ןרָאװעג ךַאװ

 ןשיטסינויצ ןטשרע ןרַאפ קלָאפ ןופ עיצַאזיליבָאמ יד ,ןעלצרעה ןופ ןעניישרעד סָאד

 םיא ןיא ןענעז סָאװ ,ןעגנונעפָאה יד ןוא זיורבפיוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ,סערגנָאק

 ןוא ,שטיװָאדיװַאד יבצ םהרבא ןגנוי םעד ןסירעגטימ טָאה ץלַא סָאד -- ןגעלעג

 ןפורעגנָא רעטעּפש ןענעז סָאװ ,יד ןופ ןעייר יד ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע

 -- ןטנָאזירָאה ערעטיירב ןכוז ןביוהעגנָא טָאה רע ."הנחמ עשיטסינויצ; ןרָאװעג

 טימ טזיורבעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,סעדָא ןייק קעװַא זיא ןוא שילַאק טזָאלרַאפ

 ,טייקשירעפַאש רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידיי

 ןופ זיירק ןיא ןײרַא רע זיא המשנ רעטרעקַאלפעצ ןייז ןופ ןערב ןצנַאג ןטימ

 ."רבע תפׂש ירבוד; ענעריווושעג יד ןופ דיסח ַא ןרָאװעג ,"השמ ינב, סמעה דחא

 סָאד טײרּפשרַאפ טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןזיירק-רעגניז ןפַאשעג רע טָאה סעדָא ןיא

 ,?ןקותמ רדח; םעד ןיא גנַאזעג טנרעלעג טָאה ,דיל עיינ עשיערבעה עקידנכַאוװפיוא

 דומיל ןצנַאג ןרַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא רעבעגנָאט רעד ןעוועג זיא קילַאיב ּוװ

 ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עלַאנָאיצַאנ וצ ןעמַארגָארּפ עשילַאקיזומ טריזינַאגרָא טָאה ןוא

 רעד ןוא ,ןשינעעשעג-רוטלוק ענעדישרַאפ בילוצ ןעמוקרָאפ טפָא ןגעלפ סָאװ

 ;ןחכ .י ןוא קילַאיב .נ.ח ןציז סע .,1932 ,עשרַאוװ ןיא ךוזַאב סקילַאיב .נ.ח ןופ טייצ רעד ןיא

 .ןור .מ ןוא שטיוװַאדיװַאד .צ.א ,רענלימ .ר ,ןָאדרָאג .מ :(סטכער ןזופ) ןעייטש סע
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 עשיערבעה ןופ ןטסקעט וצ רעדיל ןרינָאּפמָאק ןביוהעגנָא טלָאמעד טָאה רע : רקיצ

 .סרעטכיד

 ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג יירפ זיא דָארג .ןבילבעג טשינ גנַאל סעדָא ןיא רעבָא זיא רע

 יבצ םהרבא ןוא ,טנעגיריד-רָאכ ןופ ןטסָאּפ רעד ,"לוש-קישזָאנ, רעטנַאקַאב רעד ןיא

 זיא סָאד .ןעמוקַאב וצ עלעטש עקיזָאד יד לזמ םעד טַאהעג טָאה שטיוװָאדיװַאד

 ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,ץַאלּפ-סטעברַא רעטנױלַאב טוג ןוא רעקידובכב ַא ןעוועג

 קיצרעפ עּפַאנק עקַאט רע זיא ,שירעפעש ןייז וצ ןוא ןבעל וצ קיור טייקכעלגעמ ַא

 גנונעקרענָא רעלופ ןופ קידנסינעג ,עיציזָאּפ רעטנָאמרעד רעד ףיוא ןענַאטשעג רָאי

 ,םיללּפתמ עלַא דצמ טפַאשביל ןוא

 -זעטניס םענעפורעג ױזַא םעד ןופ טסייג ןיא ןענוװַאד סָאד טלעטשעגקעװַא טָאה רע

 ןלענָאיצידַארט ןטלַא םעד ןופ סוגפיונוצ רעשינָאמרַאה ַא ןעוועג זיא סָאװ ,תונזח

 ןשירעצלוז ןופ "טסנידסעטָאג, ןשיטעטסע םענרעדָאמ םעד טימ תונזחיץרַאה

 ,ליפעג ןלַאנָאיצַאנ ןסייה םעד ,סנגייא ןייז ןבעגעגוצ ךָאנ רע טָאה םעד וצ .רעגייטש

 ;ערעדנַא טסולפנייאַאב טָאה רֶע ןכלעוו טימ ןוא טכױהַאב ןעוועג זיא רע ןכלעוו טימ

 ,עטַאד םוש ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ ןוא טייהנגעלעג עדעי טצונעגסיוא טָאה רע

 רשק םעד קורדסיוא םוצ ןעגנערב וצ ךעלגעמ ןעוועג רָאנ זיא סע רעכלעוו תעשב

 באב-העשת ,רמועב-גל ,םירוּפ ,הכונח ,קלָאפ ןופ סעיצַאריּפסַא יד טימ דיחי ןופ

 -רופלַאב רעד ןופ גָאט ,טיוט סלצרעה ר"ד ןופ גָאטרָאי רעד יו סעטַאד עכלעזַא ןוא

 ןופ סעיצַאטסעפינַאמ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז ,ערעדנַא ןוא עיצַארַאלקעד

 עשרַאװ ןיא "לוש-קישזָאנ, יד זיא םעד קנַאד ַא .רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ-רוטלוק

 טלדנַאװרַאפ רעטעּפש זיא ןוא טלַאהניא ןלַאנָאיצַאנ-קיטסייג טימ ןרָאװעג טליפעגנָא

 .עשרַאװ ןשידיי ןקידנקנעד-שיטסינויצ ןופ רעטנעצ ַא ןיא ןרָאװעג

 עטגייווצרַאפ-טיירב ענײמעגלַא ןַא טלקיװטנַא רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד וצ

 ןקיטכיוװ ַא רַאפ קיזומ יד ןכַאמ וצ ןעוועג זיא ליצ ןייז .טייקיטעט עשילַאקיזומ

 ןעמ זומ ללכ םוצ ןייגרעד וצ ידכב רעבָא .ללכ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא רָאטקַאפ

 ,ןכעלטנגוי ןשידיי םעד ןוא דניק עשידיי סָאד טכוזעג רע טָאה .דיחי םייב ןביױהנָא

 טזמעג ךיא רע טָאה .קיומ ןופ רעמענּפָא ןיא ןעלדנַאורַאפ וצ ייז ידכב

 עקירעהעג : ןצונַאב ןענעק ךיז לָאז רע ןכלעוו טימ ,לַאירעטַאמ ןקיסַאּפ רַאפ ןגרָאז

 ,דניק םענעסקַאװרעד ןרַאפ ןוא ןטרָאגרעדניק רַאפ ,םייה ןוא לוש רַאפ רעדיל

 ץלַא סָאד -- רָאכ ןרַאפ ףָאטש רעשילַאקיזומ ןוא ,שזעפלָאס רַאפ רעכיב-ןרעל

 .םיברב ןטײרּפשרַאפ ןוא ןצנַאלפרַאפ ,ןפַאש תוחוכ ענעגייא טימ טזומעג רע טָאה

 סיורג טימ עלַא ייז ןוא ןעמונעג ךיז ףיוא רע טָאה סעבַאגפיוא עלַא עקיזָאד יד

 םאו ריע רעטסערג רעד ןיא ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא טריזילַאער גנוווש

 .עשרַאװ ןיא ,לארׂשיב

 גָאגַארעּפ ןוא טנעגיריד רעד שטיװָאדיװַאד
 קיצרעפ ,ןשטנעמ קיצכעז ייב טלייצעג טָאה לוש-קישזָאנ רעד ןיא רָאכ רעד
 -רענעמ קיצנַאװצ ןוא טלַא ןוא ןַארּפָאס ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,סעמיטש-יןבַָאנק,
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 ,ןיירלָאטשירק ,םגּפ ןטסנעלק זָא ןעוועג זיא גנַאזעג רעד ,ןסַאב ןוא ןרָאנעט ,סעמיטש
 ,תורוקמ עטלַא ןופ רַאוטרעּפער ןייז טּפעשעג טָאה שטיוָאדיװַאד יבצ םהרבא

 -נײרַא םיא ןיא ןוא טריזינרעדָאמ ףָאטשיױר ןלענָאיצידַארט םעד רעבָא טָאה רע

 סיקסווָאקַאװָאנ דוד ןופ דיסח רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .טסייג םעיינ ַא ןסָאגעג

 רבחמ רעד יװ רעסעב טריטערּפרעטניא ייז טָאה ןוא סעיציזָאּפמָאק (1921---1848)

 ןעגנולקעג "ךַאב ןשידיי; םעד ןופ סעיצַאירַאװ עכייר יד ןבָאה ,סעדָא ןיא ןיילַא

 "לדוד לוק; גנופַאש עטנַאקַאב יד .סעירָאטַארָא עתמא יו לוש-קישזָאנ רעד ןיא

 ןטרעצנָאק ענײמעגלַא ףיוא טריפעגסיוא לָאמ ךס ַא רעייז רע טָאה (םירישה ריש ןופ)

 | ,קיזומ רעשידיי ןופ

 יד ,ןקעטש ַא יװ ךיילג ןענַאטשעג ןריגיריד םייב זיא שטיוװָאדיװַאד יבצ םהרבא

 רקיעב .רעגניפ יד טימ ןגיױװַאב טכייל זיולב ןוא ךיז וצ טנעָאנ ןטלַאהעג טנעה

 -קעלָאק ןצנַאג םעד ןעמונעגמורַא ןבָאה ןקילב יד .ןגיוא יד טעברַאעג םיא ייב ןבָאה

 טימ טָאה רע .טפרַאדעג טָאה ןעמ ּווװ ,טרָאד ןכָאטשעג ןזיּפש טימ יוװ ןבָאה ןוא וויט

 ,סָאד טגנערבעגסױרַא ןוא ןעגנובעלרעביא עשילַאקיזומ ענייז עלַא טקירדעגסיוא ייז

 טלָאװעג רעסעב ןטלָאװ ייז זַא ,ןגָאז ןגעלפ ןטסירָאכ יד ,טלָאװעג רָאנ טָאה רע סָאװ

 ...קילב ןפרַאש ַא ןליפ רעדייא ,טרָאװ טכעלש ַא ןרעה

 זיא רע ,רעדניק יד יבגל טנַארעלָאט ןעוועג רע זיא טעברַא-גנוטיירגוצ רעד תעשב

 -טקניּפ טגנַאלרַאפ רע טָאה ייז ןופ .רענעמ יד יּפלכ גנערטש רעייז ןעוועג רעבָא

 עקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ןוא ןעגנוזייװנָא ענייז ןופ גנוריפסיוא עיונעג ,טייקכעל

 ,עמיטש רעד ףיוא טגיילעג רע טָאה טכיװעגטּפױה םעד .לַאירעטַאמ ןופ שינעטנעק

 רעדעי ןופ לייט ןסיורג ַא רע טגעלפ .ליומ ןופ ןרילוּפינַאמ ןפיוא ןוא ןעמעטָא ןפיוא

 סָאד ןגעװַאב ןוא ןכַאמוצ ,ןענעפע ןופ ןפוא םעד -- ןעגנוביא ןענעמדיוו עבָארּפ

 ,טפול יד ןזָאלסױרַא ןוא ןעיצנײרַא ױזַא יוװ ךיוא יו ,ליומ

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ לוש-קישזָאנ ןיא רָאכ ןופ עּפורגירענעמ יד זיא

 ,טסירָאכ ַא ןופ טירשרָאפ ַא טקרעמַאב רָאנ טָאה שטיוָאדיװַאד ןעוו ,עלוש-םינזח

 ןייגוצוצ טרילומיטס םיא רעטעּפש ןוא טסילָאס ַא יו טקורעגסױרַא םענעי רע טָאה

 ,םינזח עסיורג ייר עצנַאג ַא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז רָאכ ןייז ןופ .דומע םוצ

 ייב ןביוהעגנָא טָאה רע ,(19239--1882) ןיקרַאב םהרבא ןעוועג זיא רענייא ַאזַא

 רעטמירַאב ַא יו טקידנעעג טָאה ןוא ררושמ רעכעלנייוועג ַא יו ןשטיװָאדיװַאד

 ,ןײטשדלָאג בקעי רָאנעט רעד ןייז ןעק ליּפשיײיב רערעדנַא ןַא .עדַאנַאק ןיא ןזח

 רעטעּפש ןוא לושיקישזָאנ רעד ןיא ינש-ןוח ןרָאװעג ןיבר ןייז קנַאד ַא זיא סָאװ
 ןָאדנָאל ,ענליוו ןיא םינזח עטמירַאב-טלעוו יד ןופ רענייא יו ןעוועג םש-הנוק ךיז

 הליחתכל זיא ,ןַאמרעטכיל בקעי ,ןשטיװָאדיװַאד ןופ םעדייא רעד ךיוא .עקירעמַא ןוא

 ינש-ןזח ןופ ןטסָאּפ םוצ ןעגנַאגרעד רע זיא זייווכעלסיב ןוא טסירָאכ ַא ןעוועג

 קעװַא המחלמ רעד ךָאנ רע זיא ,םונהיג-יצַאנ ןופ רעטעװעטַארעג ַא) לוש רעד ןיא

 עקיטרָאד יד ןשיװצ טרָא םענעעזעגנָא ןַא טמענרַאפ רע ּוװ ,עקירפַא-םורד ןייק

 ערענעלק ןוא ערעסערג ןיא םינזח ןעוועג ןענעז רעליש ענייז רעקילדנעצ .(םינזח

 - .ןלוּפ ןיא טעטש
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 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םעלַא ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה שטיוװָאדיװַאד .צ.א
 יד טָאה ,רָאכ םעד קנַאד ַא ןוא ,עשרַאװ ןיא עגָאגַאניס רעסיורג רעטייווצ רעד ןיא

 -ריאמ יּפָארּפ .טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא שזיטסערּפ ןעמוקַאב עיצוטיטסניא

 טָאה סָאד ןוא לוש רעד ןופ רעריפ רעקיטסייג רעד ןרָאװעג זיא ןַאבַאלַאב לאומש

 טפָא ןענעז עשרַאװ ןיא ןענַאמָאלעמ עשידיי יד .תובישח רעמ ךָאנ ןבעגעגוצ ריא

 ,"טגָאגַאניס רעקצַאמָאלט , יד רעדָא :ןביילקוצסיוא סָאװ עמעליד רעד רַאפ ןענַאטשעג

 -נייא ןענװַאד סָאד ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג עקַאט ןענעז ."לוש-קישזָאנ; רעדָא

 רעד ןיא -- ןטייווצ םעד ןוא ,לוש ןייא ןיא טרעהעג לייט ןייא ,ןעייווצ ןיא טלייטעג

 ,רערעדנַא

 ןשיכולמ, ןיא טריפעג שטיװָאדיװַאד טָאה טייקיטעט עשילַאקיזומ עטסנרע ןַא

 ,9 עשנעג ףיוא ,עשרַאװ ןיא "עיגילער רעשידיי ןופ רערעל רַאפ רַאנימעס-רערעל

 ןגיוצרעד טָאה סָאװ ,טלַאטשנַא-ןרעל ןליוּפ ןיא רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױא זיא סָאװ ןוא םידומיל עשיטסַיַאדוי רַאפ רערעל טיירגעגוצ ןוא

 יקסנַאנזָאּפ לאומש ר"ד ןעוועג זיא רעדנירג ןייז .גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ

 ,רעבוַאט ריאמ ר"ד -- רָאטקעריד רעקירעיגנַאל ןוא רעגלָאפכָאנ ןייז ןוא

 קיזומ ןוא גנַאזעג ןופ רערעל רעד ןייז וצ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא שטיװָאדיװַאד

 ךָאװ ַא גנַאזעג העש ייווצ וצ טַאהעג טָאה רע .רַאנימעס ןקירעי-ףניפ םעד ןיא

 רע טָאה ןסָאלק יד ןיא .רָאכ ףיוא ןעהעש עכעלטע םעד ץוחַא ןוא סַאלק ןדעי ןיא

 עשיערבעה רעבָא רקיעב ,עירָאעט-קיזומ ןופ תודוסי יד ןוא שזעפלָאס טנרעלעג

 -בעה יד ,רַאוטרעּפער ןשיסַאלק ןופ ןעוועג ןענעז רעדיל יד .רעדיל עשיליוּפ ןוא

 ןוא יקסווָאכינרעשט לואש ןופ טמַאטשעג ןבָאה ןעגנוצעזרעביא-טסקעט עשיער

 ןופ רעדיל יד טַאהעג ביל רע טָאה לעיצעּפס ,ןײלַא ןשטיװָאדיװַאד ןופ טּפָא

 ערעייז ןוא ןדיי רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע עכלעוו ,ןייטשניבור .א ןוא ןָאסלעדנעמ

 ;"רעייבכמ, סנייטשניבור .א ןופ -- "האל תרישפ) עשידיי-טכע רַאפ ןעגנופַאש

 יד ןופ רָאכ, רעד :ןָאסלעדנעמ ןופ "דילטסברַאה; : ןָאסלעדנעמ ןופ "דילרעטניוו,

 רעדיל עשיליוּפ ןופ .("לבב לדגמ, עירָאטַארָא סנייטשניבור .א ןופ -- ?םשיינב

 ,יקסנעלעשז וװַאלסידַאלװ ,ָאקשוינָאמ ווַאלסינַאטס ןופ רעדיל יד ןעגניז רע טגעלפ

 .יקסנישַאמ רטָאיּפ ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא --- רעדילסקלָאפ ןוא

 -לטימ עשיכולמ עלַא ןופ ןרָאכ ןופ סרוקנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1920 רָאי ןיא

 רָאכ רעשידיי רעקיצנייא רעד ןטערטעגוצ זיא סרוקנָאק םוצ .עשרַאװ ןיא סעלוש

 ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ןשטיװָאדיװַאד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רַאנימעס-הכולמ ןופ

 יד לייו ,סעצקוס רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ץַאלּפ ןטייווצ םעד
 עלעיציפָא יד ןיא ןזָאלבעג קידנעטש ןופ ןבָאה סָאװ ,ןטניו עשיטימעסיטנַא

 ,עדער רעד ןיא .ןזיירּפ ןעניוועג דיי ןייק ןפלָאהעג טשינ רעכיז ןבָאה ןזיירקלוש

 טָאה ,ןטלַאהעג טלָאמעד טָאה םוירעטסינימ-סגנודליב ןופ רעייטשרָאפ רעד סָאװ

 םיא ןוא ןריגיריד סעשטיוװָאדיװַאד ןופ ןפוא ןלעניגירָא םעד ןכָארטשעגרעטנוא רע

 .שיקינ רוטרַא טנעגיריד ןסיורג םוצ ןכילגרַאפ
 שטיוװָאדיװַאד יבצ םהרבא טָאה טעברַא עשיטסילַאעדיא ןוא ערעווש רעיוהעגמוא ןַא
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 .גרַאװניילק ןשיווצ דיל עשיערבעה סָאד ןטײרּפשרַאפ ןופ טיבעג םעד ףיוא ןָאטעג

 טָאה רָאנ ,גנַאזעג ןופ רערעל ַא ןופ עיצקנופ רעד וצ טצענערגַאב טשינ ךיז טָאה רע

 .רעדיל עשיערבעה עיינ ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,רָאכרעדניק ןלַארטנעצ ַא טלעטשעגפיוא

 יז טָאה ןוא תוחילש עלַאנָאיצַאנ ַא ןעזעג טעטיױויטקַא רעקיזָאד רעד ןיא טָאה רע

 ןקימיטש-יירד םעד טימ טכיירגרעד ךיוא טָאה רע .םזימַאניד ןוא גנּוװש טימ ןָאטעג

 זיא רענייז טירטסױרַא רעדעי ןוא ,הגרדמ עשירעלטסניק עכיוה ַא רָאכרעדניק

 ןיא גנוגעוַאב רעשיערבעה רעד ןופ בוט-םוי-קיזומ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ

 ןעגנוזעג ןשטיוװָאדיװַאד ןבָאה ןעגנוטייצ עכעלטנייפ ןופ ןטנעזנעצער-קיזומ .עשרַאװ

 -ַאקיזומ סָאד ןוא גנוכיירגרעד עלעניגירָא רעטנידרַאפ-רעווש ןייז רַאפ ןעגנַאזעגביול

 גָאגַאדעּפ-טנעגיריד ןטסוװיטַאטירָאטױא םעד יװ טנעקרענָא םיא טָאה עשרַאװ עשיל

 .עשרַאװ ןיא החּפשמ-רעקיזומ רעשידיי רעד ןשיווצ

 רָאטיזָאּפמַאק רעד שטיװָאדיװַאד

 ןעגנוגיינ ןזיװעגסױרַא טנגוי רעטסירפ רעד ןופ טָאה שטיוװָאדיװַאד יבצ םהרבא

 טימ ,רעטקַארַאכ ןשיגרוטיל ןופ סעיציזָאּפמָאק : ןבירשעג טָאה רע .עיציזַאּפמָאק וצ

 עשיערבעה ,רָאכ םענעגייא ןייז ןופ רַאוטרעּפער םעד טרעכיײרַאב טָאה רע עכלעוו

 ,לוש ןוא םייה רַאפ רעדיל-רעדניק ,ןטייהנגעלעג עכעלרעייפ ענעדישרַאפ וצ רעדיל

 .שזעפלָאס ןענרעל רַאפ ןעגנוביא-גנַאזעג ןוא-ליּפש ןוא ,םיבוט-םימי רַאפ ךיוא יו

 ,עיציזָאּפמָאק עטמירַאב ןייז ךיוא יװ ,בוט-םוי ןוא תבש רַאפ "תושודק; ענייז

 רעטכייל רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ,תוחילס ןופ טכַאנ רעד וצ "יאצומב,

 .לוש רעד ןופ םיללּפתמ יד ןשיװצ ןרָאװעג רעלוּפָאּפ לענש ןענעז ןוא טיײקשידָאלעמ

 ןטימ תונזח ןשִיעּפָארײא-חרזמ ןופ םזיטנַאמָאר םעד טקינייארַאפ ייז ןיא טָאה רע

 ןסינ ןופ גנוקינייארַאפ ןימ ַא ,"טַארָאטנַאק ,, ןשיעּפָארײא-ברעמ ןופ םזיציסַאלק

 ,רעיוא ןשידיי םעד עטנעָאנ ,רענעט עלענָאיצידַארט .רעצלוז ןָאמָאלַאס טימ רעזלעב

 ,קיזומ רעשִיעּפָארײא-ןײמעגלַא רעד ןופ םיללכ ענרעדָאמ יד טיול טריזינָאמרַאה

 עטגנַאלרעד ,לָאמַא ןטלַא ןופ ןעגנַאזעג עלַאדָאמ יד ףיוא טיובעג סעיניל עשידָאלעמ

 ,שובל ןשיטעטסע ,ןכעלרעסיוא ןטסנעש ןיא

 סעיציזָאּפמָאק יד טנרעלעגסיוא ךיז ןליוּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא םינזח ןבָאה

 ,ןלוש יד ןיא ךיז ייב ךיוא ןעגנוזעג ייז ןרָאכ ערעייז טימ ןוא

 עכלעזַא .רעדניק ןוא טנגוי רַאפ רעדיל ךס ַא רעייז ןבירשעג טָאה שטיװָאדיװַאד

 יד רַאפ רעדיל עקילָאצליפ ןוא "חרקה לע; ,"ותסב; ,"המיענ אמא; יװ רעדיל

 ןענעז ייז .ןעמייה עטמיטשעגילַאנָאיצַאנ עלַא ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענעז םיבוט-םימי

 עשידיי יד ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג ןוא שידיי ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא וליפַא

 ,ןליוּפ ןיא ןסַאמסקלָאפ

 ןופ קורדסיוא רעד יװ ןרָאװעג זיא "הנטק הניג ,דדיה ,דדיהפ רעדָא ,"הנגל;

 ןופ טסקעט ,ייונורו ואצ; ; רוטַאנ רעד טימ טנגוי רעשידיי רעד ןופ גנודניברַאפ רעד

 גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמיה ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,ןַאמטפעה .י
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 טעטיסרעווינוא ןשיערבעה ןופ גנונעפערעד רעד דובכל עיצַאטסעפינַאמ ריא ןוא

 עטַאטנַאק עקימיטש-ריפ יד ןוא ,(1925 רָאי ןיא) םילשורי ןיא םיפוצה רה ןפיוא

 ,רמועב-גל ןופ גנַאזעג סָאד ןרָאװעג זיא ?יאחוי רב;

 רעקילדנעצ ןפַאשעג רע טָאה ,קיגָאגַאדעּפ וצ היטנ רעלעיצעּפס ַא טימ רעקיזומ ַא יו

 דניק סָאד ןעגנערבניירַא רערעל םעד ןפלעה וצ ןעוועג זיא ליצ רעייז סָאװ ,רעדיל

 -מורַא ןבָאה סעמעט יד ןוא יקסווָאזװק .א ןבירשעג טָאה ןטסקעט יד .גנוגעווַאב ןיא

 ,גנוגעװַאב ןוא שרַאמ :ןעגנוריסערעטניארַאפ סדניק ןופ ןטינשּפָא עלַא ןעמונעג

 ןוא רָאי ןופ תופוקת ,םייח-ילעב ןשיוצ ,רעדניק ןופ ןבעל ןופ ,טעברַא ןוא ליּפש

 עשימטיר ןוא עטכייל ןעוועג ןענעז סעידָאלעמ יד .רעטייוו ױזַא ןוא םיבוט-םימי

 .טייקלעניגירָא עשידיי טליפעגסורַא ייז ןופ ךיז טָאה סע ןוא

 יד ןופ ןעוועג זיא רע זַא ,ןשטיװָאדיװַאד ןופ חבש םוצ ןרעוו טגָאזעג ףרַאד ָאד ןוא

 רעזדנוא ןופ תודוסי-טּפיוה יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאװ ,סרעקיזומ עשידיי עטשרע

 עקַאט רע טָאה .הניגנה ימעט יד ןופ סענעליטנַאק יד ןייז ןפרַאד ןפַאש ןשילַאקיזומ

 סָאד ךיז טרעה טלוב ןצנַאג ןיא .ןוויטָאמ עקיזָאד יד ףיוא טיובעג רעדיל ענייז עלַא

 רעדיל יד ןיא .ןעגנופַאש עלַאגָאגַאניס יד ןיא ןוא רעדיל-בוט-םוי יד ןיא סױרַא

 ןופ ןעגנַאלק יד רָאלק ןצנַאג ןיא ךיז ןרעה "םירוּפה גח, ןוא "םירוּפ ונל םויה;

 ןוא ?תומדקַא; ןופ רענעט יד ךרודַא ךיז ןגָאלש "תועובשה גח; ןיא ,רתסא תליגמ

 ."תובא ןגמ, ןקידתבש-תלבק ןופ טַאמָארַא רעד ךיז טגָארט רעדיל-תבש יד ןופ

 ענייז ןיא ןרָאװעג טרירטסנָאמעד טפָא םיא ךרוד זיא סָאװ ,טנעמעלע ןַא ךָאנ ןַארַאפ

 ,רעטעביז רעד טשינ .ןָאט ןטעביז ןלערוטַאנ ןופ טײקמַאזגייבמוא יד : סעיציזָאּפמָאק

 ןוא רעקידנרינימָאד רעד םעד ךרוד טרעוװ סָאװ ,ןָאט ןבלַאה ַא טימ רעטרעכעהעג

 סָאװ ,רענעפלָאהַאבמוא רעד ,רעלַאמרָאנ רעטעביז רעד רָאנ ,ןטכַא םוצ רעקידנריפ

 ןרעדנּוװַאב וצ עקַאט זיא .ןעלקיװטנַא ךיז ןוא ערעדנַא ןיא רַאּפשנָא ןייז ןעניפעג זומ

 ןייז ןופ ץַאז ןטירד ןיא ןעמוקַאב םיא ייב טָאה ןָאט רעקיזָאד רעד סָאװ ,חוכ םעד

 טמָארטשעצ ךיז טָאה סָאװ ,גנַאג רעשידָאלעמ רעצנַאג ַא : "יאחוי-רב,, דיל ןרעלוּפָאּפ

 ןַא ןופ עיצַאטסעפינַאמ ַא .ןעמטיר ןוא ןעגנַאלק ןופ תורישע ןַא .לַאפרעסַאװ ַא יו

 -יװַאד טָאה םורַא ױזַא .טמיוצעג ןוא ןגרָאברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,חוכ ןטקעלּפטנַא

 ןטרעכעהעג טשינ םוצ גנויצַאב ןייז זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא זדנוא רַאפ שטיװָאד

 םענייא םיא א ןיא טעז רע זַא ןוא תובישח רעקידתודוסי ןופ ןינע ןַא זיא ןָאט ןטעביז

 ,סָאלעמ ןקידתורוד ןשידיי ןופ סנכייצ-ןעק יד ןופ

 יג

 רוטלוק רעשיערבעה רַאפ גנוגעװַאב רעטריזינַאגרָא רעד ןופ ץנערעפנָאק עטייווצ יד

 יד טריפעגסורַא טָאה ,עשרַאװ ןיא 1922 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,"תוברת;

 טיבעג ןפיוא ןָאט וצ ךיוא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ,ןכַאילש עטיירב ףיוא גנוגעוװַאב

 ענייז עלַא ןעמענוצפיונוצ ןשטיוװָאדיװַאד טרילומיטס טָאה סָאד .קיזומ ןוא טסנוק ןופ

 זיא סע .ךוב ַא ןופ םערָאפ ןיא ןבעגסױרַא ייז ןוא טײקצנַאג ןייא ןיא רעדילרעדניק

 -ַאדעּפ רעד ןופ ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא סָאװ ,(לייט רעטשרע) תוניגנ ןענישרעד

 בערעל ַא יװ ןליוּפ ןיא "תוברת , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םייב עיסימָאק רעשיגָאג

| 
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 ןופ ןרָאװעג טעברַאַאב ןוא ןבירשעג ןענעז ןטסקעט יד .סעלוש יד ןיא גנַאזעג ןופ

 ,שטיװָאדיװַאד יבצ םהרבא ןופ סעידָאלעמ יד ןוא יקסווָאזוק .א

 ןופ טרינָאּפמָאק ןרָאװעג ןענעז 41 עכלעוו ןופ ,רעדיל 98 ןטלַאהטנַא טָאה ךוב סָאד

 ,ןטסקעט יד וצ טסַאּפעגוצ ןוא טעברַאעגרעביא -- עקירעביא יד ןוא ןשטיוװָאדיװַאד

 ךיוא רָאנ ,ןלױּפ ןיא סעלוש עשייערבעה יד ןיא רָאנ טשינ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז ייז

 -לַאנָאיצַאנ ןוא רעשיטסינויצ ןופ קנופ ַא טריטסיזקע רָאנ טָאה סע ּוװ ,םוטעמוא

 ,טלעו רעד רָאג ןיא גנויצרעד רעשיערבעה

 רַאפ ךובנרעל ַא ןבעגסױרַא סָאד ןעוועג זיא ןשטיװָאדיװַאד ןופ וטפיוא ןַא ךָאנ

 יד .ןרָאא רעקיצנַאװצ יד ןיא ונימב רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאװ ,שזעפלָאס

 ףיוא עטיובעג טּפָא ,עשידָאלעמ רעייז ןעוועג ןענעז ןדויטעי-גנַאזעג ןוא ןעגנוביא

 עיינ רַאפ לַאירעטַאמ יו סרעקיזומ טנידעג לָאמ ןייא טשינ ןבָאה ןוא ןוויטָאמ עשידיי

 .ןעגנופַאש

 ףוס רעקירעיורט רעד

 שטיװָאדיװַאד זיא ,1929 רעבמעטּפעס ןיא המחלמ יד ןכָארבעגסיױא זיא סע ןעוו

 רענעלּפ טימ טּפָארּפעגנָא ןעוועג ךָאנ זיא רע .גנּוװש ןשירעפעש ןלופ ןיא ןעוועג

 -קישזָאנ יד .םעלַא וצ ףוס ַא טכַאמעג רעבָא טָאה קַאה-יצַאנ יד .טפנוקוצ רעד ףיוא

 ַא טעמכ טרָא ריא ףיוא ןייטש ןבילבעג זיא סָאװ ,עשרַאװ ןיא עקיצנייא יד ,לוש

 ןגָארטעג רעמ טשינ ךיז ןבָאה סע .ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא -- עטקידעשַאב-טשינ

 ,רָאכ סעשטיװָאדיװַאד ןופ ןעגנַאלק ערעטיול יד ריא ןופ

 ןרעװ רעדיל ענייז .עקיבייא ןַא רעבָא זיא ןשטיוװָאדיװַאד ןופ השורי עשילַאקיזומ יד

 רעד ןיא עכעלטנגוי ןוא רעדניק עשידיי רעטנזיוט ןופ ןעגנוזעג גָאט ןקיטנייה ןזיב
 | .טלעוו רעשידיי רעצנַאג

 .טשינ רענייק טסייוו -- ןעמוקעגמוא זיא רע ױזַא יוװ ןוא ּוװ ,ןעוו

 עיפאר גָאיל ביב

 1950 א"ת ,קיצ'צ עשוהי תאצוה ,"הקיסומל הידפולקיצנאפ :ץינייטש-אטילש

 .(215 'ו)

 1960 א"ת ,קייצ'צ עשוהי תאצוה ,"הירצויו תידוהיח הליסומהמ :אטילש לארשי 2
 .(184 ,185 'ז)

 ,עדַאנַאק - ָאטנָארָאט ןיא ןבעגעגסױרַא ,"ןבעל ןשידיי ןיא הניננפ :ץינלָאטס ןתנ 3
 .(148 ,88 ,30 ז"ז) 7

 ןופ ןבגעגעגסױרַא .(דנַאב רעטייווצ) רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיפקעל 4
 .(435 'ז) 1959 .י-.נ (?ָאקיצ , טימ טקינייארַאפ) סערגנָאק-רוטלוק ,.דיי ןכעלטלעװלַא

 .היגלופב "תוברת , תאצוה ,"תוניגנ -- ץימודוד .א/ :יקסבוזוק .א
 .(18 'ז) 1937 ילוי ,(22 ,16-15 ז"ז) 1927 ינוי עשרַאװ ,ייטלעוװ-םינזח יד ןוא לוש יד,
 .(22 'ז) 1928 ילוי עשרַאװ ,יטלעוװ-םינזח יד ןוא לוש יד,

 ,(555 '1) 1960 ,קרָאי-וינ ."ןוגינ , גָאלרַאפ .וָאיל ָאעל :ינד רי .מ
 ביבאילת--םילשורי ,םיובנירג קחצי ךרוע ,השרו ןושאר ךרכ ,תויולג לש הידפולקיצנא
 .(316 ,315 ז"ז) 3
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 ןַאמרעבוה וװַאלסינַארב
(1882---1947) 

 ןואג ןוא דימתמ
 ןייז ןעוו ,ןעוועג טלַא רע זיא רָאי סקעז

 לָאמ ןטשרע םוצ םיא טָאה ,בקעי ,רעטָאפ

 ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא עלעדיפ ַא ןבעגעג

 ןעמוקַאב ביל ױזַא סע רֶע טָאה ןיוש ןוא

 ןדייש ךיז טלָאװעג טשינ טָאה רע זַא

 ביל וצ עמַאמ ןייז םיא טָאה .םעד טימ
 טגיילעג םיא טָאה יז ןעו ןוא ,ןָאטעג

 טגיילעגוצ עלעדיפ סָאד יז טָאה ,ןפָאלש

 רעקַיור טלָאמעד זיא רע .עלעּפעק ןייז וצ

 זַא ,ןפָארטעג רעבָא טָאה'ס .ןפָאלשעגנייא

 רעד ןטימ ןיא תיב:ינב יד ןבָאה םעצולּפ

 ןעוו ,ןעוועג ייז ןענעז טשַאררעביא יװ ןוא ,ןעגנַאלק-לדיפ עליטש טרעהרעד טכַאנ

 .סעיצקעל ענייז ןביא ןוא טיּפלוּפ םייב ןייטש קענָארב םעניילק םעד ןעזרעד ןבָאה ייז

 עטסוויסנעטניא ענייז .ןרָאי עקידרעטעּפש יד רַאפ טייהניווועג ןייז ןרָאװעג זיא סָאד

 ךיז ןבָאה םינכש יד זַא ןוא .תוצח ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעהעש-עידוטש

 רערעטלע ןייז םיא טָאה ,ןפָאלש טשינ טכַאנ ייב ייז טזָאל דע יאמלה ,ןגָאלק ןביוהעגנָא

 טגעלפ רע רעכלעוו ףיוא ,לדיפ עמוטש ַא טרַיורטסנָאק ווַאלסינַאטס-ךַאטס רעדורב

 לדיפ רעמוטש רעד ףיוא רֹע טָאה רקיעב .םינכש ענייז קידנרעטש-טשינ ןביא

 .סעזַארפ עשילַאקיזומ ערעווש טביאעג

 ,ןואג ןייק ןרעוו טשינ ךָאנ ןעמ ןעק טײקמַאזטעברַא ןוא הדמתה טימ זיולב רעבָא

 ןַאמטרַאה גיוודול ,גוטייצ רענעדזערד רעד ןופ רעקיטירק-קיזומ רעד טָאה

 טָאה סָאד ,דניק ןיימ ,טסליּפש וד יוװ ךָאד , :1895 רעבמעווָאנ ןטפ םעד ןבירשעג

 ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב ."ןענגרעלסיוא טשינ סָאד ןענעק ןשטנעמ .ןבעגעג טָאג ריד

 טימ לופ ןעוועג ןיוש זיא ןליּפש ןייז ןוא רָאי ןציירד ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא

 רע זיא ,ןרָאװעג רעפייר ןוא רעטלע זיא רע ןעוו ןוא ,קורדסיוא ןשירעלטסניק

 -לדיפ םעד ןשרעהַאב ןיא תומילש רעשירעלטסניק ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג

 ,טנעמורטסניא

 רעטנכייצעגסיוא ןַא רָאנ טשינ .טסנוק-ןילָאיװ רעד ןיא טעָאּפ רעד ןעוועג זיא רע

 ןעוועג טלָאװ רע יװ ,טרירװענַאמ טנעמורטסניא ןטימ טָאה רעכלעוו ,רעקינכעט

 ןופ רעטסיימ ַא ,ןָאט ןופ רערעביוצסיוא ןַא ךיוא רָאנ ,טנעה ענייז ןופ לייט ַא

 -ניא עכעלטע ףיוא טלָאװ רע יוװ ,גנַאלק ןופ טיײקיברַאפנדישרַאפ ןעגנערבסױרַא

 ןיא ןפָארטעג ,ןרערט זיב טרירעג רע טָאה םזיריל ןייז טימ .טליּפשעג ןטנעמורטס

 | ,המשנ רעד
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 .רערעהוצ ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפ טכַאמעג רע טָאה סעיציזָאּפמָאק עטסרעווש יד

 ןעועג עיצַאטערּפרעטניא ןייז ןיא זיא רָאשזַאמ-ער טרעצנָאק-לדיפ סנעווָאהטעב

 טרעצנָאק-ןָאסלעדנעמ רעד ,טסייג סרָאטיזָאּפמָאק ןופ קורדסיוא רעתמא רעד

 -רעד רעשיטעָאּפ ןופ סערעפס עטסכעה יד טכיירגרעד םיא ייב טָאה רָאנימ-ימ

 ןופ רָאשזַאמ ער טרעצנָאק רערעווש ױזַא ,רעטריצילּפמָאק רעד ןוא ,גנוביוה

 עלַא יד ןיא טָאה רע .טושּפ ןוא רָאלק ןרָאװעג גנוריפסיוא ןייז ןיא זיא ,סמַארב

 עיינ טקעדטנַא הפוקת רעשיטנַאמָארישיסַאלק רעד ןופ ןטרעצנָאק-ןיורק יירד

 טקעלּפטנַא ןוא ןעמוקַאבסױרַא טייקטכייל טימ טָאה רע סָאװ ,תורצוא ענעגרָאברַאפ

 ,רערעהוצ ןרָאפ

 -פיונוצ םיא ייב ךיז ןבָאה עלַא יד -- טסייג ןוא קינכעט ,ליפעג ןוא טקעלעטניא

 ךַארּפש יד ןעוועג ןליּפש ןייז זיא .ןעמַאזוצ טקריוועג ןבָאה ןוא סנייא ןיא ןסָאגעג

 יד טנייוועג ןבָאה .רעיוא ןכעלשטנעמ ןדעי וצ ןעגנַאגרעד זיא ןוא המשנ ןייז ןופ

 ;לַאז-ןטרעצנָאק ןפיוא רערעהוצ יד טנייוועגטימ ןבָאה --- לדיפ ןייז ןופ סענורטס

 ךיז ןבָאה --- לדיפ ןופ זדלַאה ןפיוא שינָאמעד טצנַאטעג רעגניפ עגנַאל ענייז ןבָאה

 סעיצָאמע יד ןעוועג ןענעז סעיצָאמע ענייז .רעיושוצ יד ןופ רעמינּפ יד טלַארטשעצ

 ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןופ

 ןעוועג רע זיא לָאמ ַא ,עזעירעטסימ ַא ןעוועג זיא גנוניישרעד עכעלרעסיוא ןייז ךיוא

 ןסיוטשעג טלָאװ רע יװ ,ןגיוא עטרעקַאלפעצ טימ ,קידרעבליזקעווק-קידלדורּפש

 עשילָאכנַאלעמ טימ ,ךעלטימעג-קייור --- לָאמ ַא ןוא ורמוא ןכעלרעניא ןַא ןופ ןרָאװעג

 ןלַאפ עדייב ןיא .םורַא םוצ קיטליגכיילג ןעוועג ןצנַאג ןיא טלָאװ רע יװ ,ןגיוא

 םלוע ןיא טבעוושעג טָאה ןוא תואיצמה םלוע ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג רעבָא רע זיא

 .ןוימדה

 טימ ןעװעג ןעקנַאשַאב זיא ,סַאנרַאּפ ןופ שטנעמ רעד ,ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 ןיא ןבעגעג רע טָאה 1902 ןיא .תוחוכ עקיטסייג ןוא עשיזיפ עכעלריטַאנרעביא

 .ןטרעצנָאק ןצכַא געט סקעז ןופ ךשמ ןיא ןעכנימ

 ילברעדנאנופ ןוא גנַאנפיוא

 טָאטש-ןריובעג ןייז ןיא ןעמוקַאב ןַאמרעבוה ַאלסינָארב טָאה ערעל עטשרע יד

 -סיוא ןַא זיא לֵאפ רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק לענש זיא'ס ןעוו רעבָא ,װָאכָאטסנעשט

 טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןוא עשרַאװ ןייק טגנערבעג םיא ןעמ טָאה ,רעזײװסמַאנ

 רערעדנַא ןַא ךיוא .(1928--1851) שטיוװָאלַאכימ װַאלסישטעימ רָאסעּפָארּפ ןופ

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה (1927--1840) ָאטטָאל רָאדיזיא רערעל-לדיפ רעטנַאקַאב-טוג

 ןייק ןקיש ןפרַאד םיא טעװ ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןוא "דניקרעדנּוװ. ןלַאינעג ןטימ

 ,(1907---1821) םיכַאָאי ףסוי ןטמירַאב-טלעוו םוצ ןילרעב

 ,טנוװָא ןכעלטנפע ןסיורג ַא ףיוא ןטערטעגסױרַא רָאי ןביז וצ ןיוש רע זיא לייוורעד

 ןעמַאזוצ (1820--1774) דָאר רעיּפיקַאשז ןופ טרעצנָאק ןטעביז םעד קידנליּפש

 רעד .טוטיטסניא:קיומ רעװעשרַאװ ןקידטלָאמעד םעד ןופ רעטסעקרָא ןטימ
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 -סוירַאוװידַארטס ַא טפיוקעג רעטעּפש םיא טָאה רעכלעוו ,יקסיָאמַאז ףַארג רעשיליוּפ

 ןיא ןרעטלע ענייז ןפלעה וצ ןסָאלשַאב ןוא רָאטקעטָארּפ ןייז ןרָאװעג זיא ,לדיפ

 ,דניק רעייז ןופ גנויצרעד רעקידרעטייוו רעד

 רעשיטסַאיזוטנע ןוא טַאקָאװדַא רענעדײשַאב רעד ,רעטָאפ רעד טָאה 1892 ןיא

 ןוא ןילרעב ןייק קענָארב ןקירעי-בלַאה-ןוא-ןיינ ןייז טגנערבעג ,רעבָאהביל-קיזומ

 ןוא טרעהעגסיוא םיא טָאה רעטצעל רעד .םיכַאָאי ףסוי רַאפ טלעטשעגרָאפ םיא

 "וה רעקירעיניינ רעד זַא ,רעטנוא ךיא ךיירטש ןגינעגרַאפ טימ, : טלעטשעגטסעפ

 בָאה ךיא .טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טציזַאב ,עשרַאװ ןופ ןַאמרעב

 עקידנגָאזוצליפ ןוא עקיטייצירפ ַאזַא ףיוא ןפָארטעגנָא טשינ טעמכ ןבעל ןיימ ןיא ךיז

 ."ןליּפש-ןילָאיװ ןיא גנולקיװטנַא

 ךיז רע טָאה רָאי בלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא ןוא ןילרעב ןיא ןבילבעג זיא ןַאמרעבוה

 עקיזָאד יד סָאװ ,םעד ץַארט ןוא .םיכַאָאי ףסוי ןופ החגשה רעד רעטנוא ןענופעג

 ערעירַאק רעד ןיא עטסקידנרידיצעד יד ןעוועג יז זיא ,עצרוק ַא ןעוועג זיא הפוקת

 ןייז ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעד ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא רע .זָאוטריװ ןסיורג ןופ

 -רעטנוא סָאד רֶע טָאה ,טייהנגעלעג רעדעי ייב ,ןבעל ץנַאג ןייז .רערעל ןסיורג

 טָאה רֶע סָאװ ,דסח ןרַאפ רַאבקנַאד ןעוועג םיא רע זיא קידנעטש ןוא ןכָארטשעג

 .ןָאטעג םיא טימ

 ןייז ףיוא ןרָאפעגסױרַא 1892 רעמוז ןיא רע זיא ,םיכַאָאי ףסוי ןופ טרילומיטס

 דַאבנעירַאמ רעטרערוק יד ןיא רע טָאה ןביוהעגנָא .עענרוט-טרעצנָאק ןטשרע

 ,ךיירקנַארפ ,עיגלעב ,דנַאלָאה טכוזַאב רע טָאה םעד ךָאנ דלַאב ןוא ,דַאבסלרַאק ןוא

 יד טרעהעג םיא טָאה ,1894 רָאי ןיא ןיוו ןיא קידנעייז .דנַאלגנע ןוא דנַאלשטיײד

 --1843) יטַאּפ ַאנילעדַא ןירעגניז-ערעּפָא עשינַאקירעמַא-שינעילַאטיא עטמירַאב

 -פיוא ןעמַאזוצ עדייב ןענעז ייז : תופתוש ַא טכַאמעג םיא טימ טָאה יז ןוא (9

 עשירעלטסניק ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז סָאװ ,ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטעג

 ןּפיל יד ןופ ּפָארַא טשינ זיא ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב ןופ ןעמָאנ רעד .סעיצַאסנעס

 ,ןיוו ןשילַאקיזומ ןיא ןענַאמָאלעמ יד ןופ

 ןיא ןגלָאפרעד עכעלסעגרַאפמוא יד ןופ רענייא ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ גנַאל טשינ

 רַאונַאי ןטס29 םעד ןיוו ןיא טירטפיוא רעשירָאטסיה ןייז ןעוועג זיא סָאד .ןבעל ןייז

 ןקיזָאד םעד וצ .רָאי ןציירד ןרָאװעג טלַא זיא רע יו ,םעד ךָאנ ןכָאװ סקעז ,6

 טרעצנָאק-רָאשזַאמ-ער םעד טליּפשעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,טנוװָא ןכעלרעייפ

 טײלגַאב ןיא רָאטיזָאּפמָאק רעד ןעמוקעג זיא (1897--1822) סמַארב סענַאהָאי ןופ

 ןבעל ןענעז עשזָאל-עיצקעריד רעד ןיא .ןיוו ןיא עטילע-קיזומ רעצנַאג רעד ןופ

 רעד ,(1916--1843) רעטכיר סנַאה טנעגיריד רעטנַאקַאב רעד :ןסעזעג ןסמַארב
 ,(1904--1825) קילסנַאה דרַאװדע רעקיטירק ןוא רעקיטערָאעט-קיזומ רעטמירַאב

 ןָאטנַא רָאטיזָאּפמָאק ,(1927--1847) סקופ טרעבָאר רָאסעּפָארּפ ןוא רָאטיזַאּפמָאק

 .ערעדנַא ןוא (1899--1825) סוַָארטש ןַאהָאי ,(1896--1824) רענקורב

 םעד טביײרשַאב ,ןסמַארב ןופ ףַארגָאיב רעד ,קעבלַאק סקַאמ ױזַא יװ טָא ןוא

 רעקירעי-ןציירד טלָאמעד רעד טָאה טרעצנָאק-ןילָאיװ ןשיסמַארב ןטימ, : טרעצנָאק
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 -.רעד ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 ,גלָאפרעד ןלַאנעמָאנעּפ ַא טכיירג

 םעד ןביוהעגנָא םיא טימ טָאה רע

 ןפיוא -- 1896 רַאונַאי ןטס9

 ןטרעצנָאק ריפ ענייז ןופ ןטשרע

 -יא רעטעּפש םיא טָאה ןוא --

 ,ץרעמ ןט6 םעד טרזחעגרעב

 ,טרעצנָאק ןטירד ןפיוא

 סמַארב זיא טנוװַא ןטשרע םעד

 -עיצקעריד רעד ןיא ןסעזעג

 ןסקופ טימ ןעמַאװצ עשזָאל

 טָאה ןוא ןכָאק ןוא ןרעטכיר

 -רעליש ַא ןרעה וצ טרַאװרעד

 ,גנוריפפיוא עכַאװש עקיסעמ

 ןביוהעגנָא ךיז רעטניוטשרעד ַא רע טָאה ןגיוב ןופ יצ ןטשרע םייב ןיוש רעבָא

 "ןלַאניפ, ןכָאנ ןוא ןגיוא ענייז ןופ ןרערט ןענורעג ןבָאה ?עטנַאדנַא; םייב ,ןרעהנייא

 טעלגעג ןוא לגניי םעד ןעמונעגמורַא ,רעמיצ-רעלטסניק ןיא ןעגנַאגעגניײרַא רע זיא
 ,"םינּפ ןייז

 ןענַאמרעבוה וצ ןעמוקעג סמַארב זיא ,רַאורבעפ ןט1 םעד ,רעטעּפש געט רָאּפ ַא

 -ידעד רעקידנגלָאפ רעד טימ דליב ןייז טגנערבעגטימ םיא ןוא ןיירַא לעטָאה ןיא

 ,1896 רַאורבעפ 1 ,ןיוו ןופ גנונָאמרעד רעכעלדניירפ ןיא ,ןענַאמרעבוה .רב? : עיצַאק
 ,?סמַארב .י -- רערעהוצ ןרַאבקנַאד ןופ

 םוטעמוא ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג טמירַאב זיא ןַאמרעבוה ווַאלסינַארב

 ,טסנוק ןוא טסייג ןופ םיבוט-םימי ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןטרעצנָאק ענייז ןענעז

 ןעמוקַאב ןוא טייצ ןייז ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עטסערג יִד רַאפ ןטערטעגפיוא זיא רע

 ףעזָאי ץנַארפ רסיק ןשיכיירטסע ןרַאפ טליּפשעג :ןעגנונעכייצסיוא-דובכ ייז ןופ

 ;לדיפ ערעייט ַא ןפיוק וצ ףיוא עמוס-טלעג ערעסערג ַא ןטלַאהרעד םיא ןופ ןוא

 -ָאקעד םיא טָאה עכלעוו ,טעבַאזילע ןיגינעק רעשינעמור רעד רַאפ ןטערטעגסױרַא

 רעלעיצעּפס ַא טימ דליב ַא סריא ןבעגעג םיא ןוא לַאדעמ םענעדלָאג ַא טימ טריר

 ינינַאנַאּפ ןופ לדיפ ןפיוא (עילַאטיא) ַאונעג טָאטש רעד ןיא טריטרעצנָאק ; גנומדיוו

 ןעקנַאשַאב ;לַאדעמ-קנעדנָא םענעדלָאג ַא טנעדיזערּפ-טָאטש ןופ ןעמוקַאב ןוא

 -ןרעא םוצ טייקירעהעגוצ רעד טימ גנוריגער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןרָאװעג

 ןוא םידיחי ןופ ןרָאװעג טרעַאב ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןוא :"ןָאיגעל

 .ןעגנונעכײצּפָא ןוא ןעלטיט-דובכ טימ ןטפַאשלעזעג

 טפַאשדניירפ עמיטניא ןייז ןסירעגרעביא טשינ לָאמ ןייק טָאה ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 עענרוט-ןטרעצנַאק ןייא ןשיווצ ןוא ,םיכַאָאי ףסוי רערעל ןשידיי ןסיורג ןייז טימ

 םיא ייב ןּפעש וצ ידכב ,ןילרעב ןייק ןּפַאכנײרַא םיא וצ ךיז רע טגעלפ ,ןטייווצ ןוא

 ,טנרעלעג םיא ייב קידנעטש טָאה רע .חוכ ןקיטסייג ןשירפ ןוא עיצַאריּפסניא

 טרעצנָאק םעד ןריפסיוא ןתעשב ןַאמרעבוה .ב

 .ןיוו ןיא סמַארב .י ןופ
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 ןעוועג זיא םיא רַאפ .ןעגנוזייװנָא ענייז עלַא טריפעגסיוא יירט ןוא תוצע טגערפעג
 ףיוא וליפַא טָאה רע .1907 רָאי ןיא םיכַאָאי ףסוי ןופ טוט רעד ּפַאלק רערעווש ַא
 ,טליפרעד טָאה רע ;ןטירטסױרַא עכעלטנפע ענייז ןסירעגרעביא טייצ רערעגנעל ַא
 ןייז ןיא רַאּפשנָא ןטסקרַאטש םעד ןריולרַאפ רע טָאה ןיבר ןייז ןופ טיוט ןטימ זַא
 רעשירעלטסניק ןוא טייקידנעטשבלעז ןופ עזַאפ ַא ןיא ןטערטעגניירַא זיא רע .ןבעל
 ,טײקיגנעהּפָאמוא

 -כַארטַאב ןוא ןעקנַאדעג ענייז עלַא ןסָאלשַאב טלָאמעד טָאה ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב
 ןשיוצ ןעמענפיונוצ ,ןליּפש-ןילָאו ןופ טסנוק רעד טימ ענעדנוברַאפ ,ןעגנוט
 ןרָאװעג ןריובעג זיא ױזַא ןוא .ךוב ַא ןופ םערָאפ ןיא ןבעגסױרַא יז ןוא ,ןעלוװָאט
 רע סָאװ ,(,,8ט5 607 1761280200 468 011102086מ") זָאוטריװ ןופ טַאטשרַאװ ןופ
 טָאה לייט ןטצעל ןצנַאג םעד .1912 רָאי ןיא ןיוו ןוא גיצּפייל ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה
 .( ,,העוממסזיטמק םמ 0867 2080מ1תג") םיכַאָאי ףסוי ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג רע
 צ

 ןזיװעגסױרַא ןַאמרעבוה טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא עקידטלָאמעד יד ןיא
 ,טעברַאעג ליפ ךיז רעביא טָאה רע .ןטפַאשנסיװ ענעדישרַאפ רַאפ סערעטניא ןסיורג
 -ָאקיזומ ,רוטַארעטיל .ןלַאװק עלַא ןופ ןעגנולשעג ןוא ןשינעטנעק ענייז טפיטרַאפ
 טימ טנרעלעג רע טָאה ץלַא -- קיטילָאּפ ,עימָאנָאקע ,ןיצידעמ ,עיגָאלָאיב ,עיגָאל
 רָאנ ,לדיפ ןייז ןופ ןעגנַאלק יד טימ ךיז טנגונַאב טשינ טָאה רע .האנה ןוא הדמתה
 ,דרע רעד ףיוא שטנעמ ןעיורג ןופ ןעמעלבָארּפ עטלקיוורַאפ יד ןייטשרַאפ וצ טכוזעג

 -נעקנעד ןטימ ,ןליּפש ןייז ןיא סָאװ ,עשינכעט-שיזָאוטריוװ סָאד ןדנוברַאפ רע טָאה

 ןפַאשעג ךיז ןוא ,ןצרַאה ןייז ןיא סָאװ ,ןקידנליפ ןטימ ןוא חומ ןייז ןיא סָאװ ,ןקיד

 -ַאּפ ןופ לַאעדיא םעד טלָאמעגסיוא ךיז ,"םימיה תירחאב, ןטנעָאנ ַא ןופ עיזיוו יד

 ,ןבעלנעמַאזוצ ןכעלרעדירב ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טלעוו ַא ןיא טביולגעג ןוא םזיפיצ

 םויצַאנ ןגעק ףמַאק ןוא םועּפָארײאןַאּפ

 -עגנייא ןעוועג ךָאנ זיא עּפָאריײא ןוא טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 תונמלא ןשיווצ טיוט טייזעג ךָאנ ןבָאה סעימעדיּפע ןוא רעגנוה ,טולב ןיא ןעקנוט

 ןבָאה עלַא ןוא ןסַאמ יד ןשיװצ טשרעהעג ךָאנ ןבָאה ןרָאצ ןוא רעצ .םימותי ןוא

 ןשטנעמ ,רעטסייגנייש טעװַאיעג ךיז ןבָאה .סקידנקיטומרעד סעּפע ךָאנ טצכעלעג

 ןופ הרוׂשב יד טגנערבעג עּפָארײא רעדימ רעד ןבָאה סָאװ ,עיזיוו ןוא ןביולג טימ

 "ץּפָאריײא-ןַאּפ, .ןעגנוצעגנערגַאב ןָא ןוא ןצענערג ןָא עּפָאריײא ןַא ןופ ,ןבעל יינ ַא

 ,גנוגעווַאב רעכעלטּפַאשלעזעג-שיטילָאּפ רעיינ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא

 ,ךיירקנַארפ ןקידטלָאמעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןענַאטשעג זיא ץיּפש ריא ןיא

 עכלעזַא ןבָאה ןפלָאהעגטימ ןוא ןַאירב דיטסירַא רעטסינימ-ןרעסיוא רעקידרעטעּפש

 רעד ,דנַאלשטיײד ןיא רעוַאנעדַא דַארנָאק טַארקָאמעד רעד יוװ ןטייקכעלנעזרעּפ

 ןעמָאר רעגערטזײרּפ-לבָאנ רעד ןוא ,ןליוּפ ןיא יקסווָאקלַאשזדעינ .מ טסילַאיצָאס
 | ,ךיירקנַארפ ןיא ןַאלָאר
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 ןבעל ןוא בייל טימ .גנוגעװַאב רעד ןופ דיסח ַא ןרָאװעג זיא ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 רענייא ןרָאװעג ןוא עעדיא רעד תבוטל טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז רע טָאה

 םעד רעביא ןעלקיטרַא ייר ַא טכעלטנפערַאפ טָאה רע .ןטסידנַאגַאּפָארּפ עריא ןופ

 ןענישרעד ןיוו ןיא זיא 1925 רעבמעווָאנ ןט5 םעד ."עּפָאריײא-ןַאּפ , ןופ קנַאדעג

 -ןטרעצנָאק ענייז תעשב .עּפָאריײא-ןַאּפ וצ געוו ןיימ ןעמָאנ ןרעטנוא רושָארב ןייז

 ףיוא סעיצקעלערּפ ןטלַאהעג רע טָאה עּפָארײא ןופ טעטשטּפױה יד רעביא תועיסנ

 רעקילדנעצ וצ ןעגנַאגרעד זיא טרָאװ ןייז ןוא גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ןופ עמעט רעד

 ,ןשטנעמ רעטנזיוט

 ןסיורג םוצ טדנעװעג ןעװעג ןענעז ןשטנעמ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ ןגיוא יד

 ןיוו ןיא סָאלש-ףרָאדנצעה טרָאנױװ ןייז וצ ןוא ,ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב טסינַאמוה

 ןטײרּפשרַאפ וצ ױזַא יו ןגעוו ןכוז עּפָאריײא ץנַאג ןופ ןלַאוטקעלעטניא ןעמוקעג ןענעז

 ץעדיא ןייז רַאפ טָאה רע .עּפָארײא ןיא ןבעלנעמַאזוצ-רעקלעפ ןופ קנַאדעג םעד

 ,סלַאזַאק ַאלבַאּפ ,טסילעשט ןטמירַאב ןיוש רעבָא ,ןגנוי טלָאמעד םעד ןענווועג

 ןַא יו ,ןעמַאזוצ יירד עלַא ןוא ,ןַאמדירפ יצַאנגיא רעלטסניקיָאנַאיּפ םעד ךיוא

 יד ןיא ןטרעצנָאק עירעס ַא ןבעגעג ןבָאה ,ָאירט-ןזָאּוטריװ רעטנכייצעגסיוא

 ןיא ןשינעעשעג ןעוועג ןענעז ןטרעצנָאק עקיזָאד יד .עּפָאריײא ןופ טעטשטּפױה

 טרעצנָאק ַאזַא רענייא .ןעמוקעגרָאפ ןענעז ייז עכלעוו ןיא ,רעדנעל יד ןופ ןבעל-קיזומ

 ןיא עטַאד ַא יװ קיטירק-קיזומ רעד ךרוד ןרָאװעג טנכיײצַאב זיא ,1927 ןיא ,ןיוו ןיא

 ןטרעצנַאק ענעבעגעג יד ןופ תוסנכה יד .טסנוק-קיזומ רעד ןופ עטכישעג רעד

 ,גנוגעװַאב רעד ןופ ןליצ יד רַאפ ןעוועג טמיטשַאב לייט ןטסערג רעייז ןיא ןענעז

 רעיינ ַא -- עּפָארײא-דנַאלרעטַאפ ךוב ןייז ןבעגעגסױרַא רע טָאה 1922 רָאי ןיא

 .ןעעדיא ענייז תבוטל טלעװ יד ןריזיליבָאמ וצ ווּורּפ

 טפמעקעג ןבָאה דניירפ ענייז ןוא ןַאמרעבוה ןעוו ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רעבָא

 עלערוטלוק סָאד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןזיװַאב רעלטיה ףלָאדַא טָאה ,ןלַאעדיא עכיוה רַאפ

 1923 ןיא שטוּפ רעטשרע ןייז .תויח עקיטשרודטולב ןופ טסענ ַא ןיא דנַאלשטייד

 טכַאמ יד ןעמונעגרעביא 1922 ןיא רעבָא טָאה רע ,ןעגנולעג טשינ עקַאט םיא זיא

 יד טגָאירַאפ טָאה סלעבעג ףעזָאי .גנונעדרָא עיינ ןייז ןריפנייא ןטערטעגוצ ןוא

 רעד ןופ ןרָאװעג טקיטײזַאב זיא גרעבנעש דלָאנרַא וליפַא .סנטסָאּפ ערעייז ןופ ןדיי
 .עימעדַאקַא-קיזומ רענילרעב

 -מירַאב רעד ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רענילרעב ןופ רָאטקעריד רעד טָאה טלָאמעד

 ןטגַאװעג ַא ףיא טבילרעד ךיז ,רעלגנעווטרופ םלעהליוו ר"ד טנעגיריד רעט

 ןיא ,ווירב ןלעיציפָא ןַא טקישעגסױרַא 1933 ינוי ןטס20 םעד טָאה רע .טסעשז

 ,ןטרעצנָאק לקיצ ַא ףיוא דנַאלשטיײיד ןייק ןדַאלעגנייא ןענַאמרעבוה טָאה רע ןכלעוו

 ,"טנַאװ יד ןכערבוצכרודא רעטשרע רעד ןייז סָאד לָאז רע זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע

 טריטָאקיָאב ןבָאה ןוא ןגעוו ענייז ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ערעדנַא ךיוא ידכב

 ינינַאקסָאט ָארוטרַא ,(1941--1860) יקסווערעדַאּפ יצַאנגיא יו ,הנידמ סרעלטיה

 ךיוא ןלָאז (1951---1890) שוב ץירפ ןוא (1952---1891) שוב ףלָאדַא ,(1957---1867)
 ,דנַאלשטייד טימ ןטעברעביא ךיז
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 עשינַאמוה-שילַארָאמ יד טלעװ רעד רַאפ טקעלּפטנַא לָאמ ַא ךָאנ ךיז טָאה ָאד ןוא

 םלעהליוו ןופ גנודַאלנייא יד ןפרָאװעגּפָא טָאה רע .זָאוטריװ ןסיורג ןופ טלַאטשעג

 רע טָאה ,19232 ילוי ןט10 םעד םיא וצ ןבירשעג ,ווירב ַא ןיא ןוא ,רעלגנעווטרופ

 טשינ זיא ןינע רעד זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רע .גָאזּפָא ןייז ןופ תוביס יד טרעלקעגפיוא

 ,רעשיעּפָארײא ןוא רעכעלשטנעמ-ןיימעגלַא ןַא ךיוא רָאנ ,רעכעלנעזרעּפ ַא זיולב

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב ןופ ווירב רעשירָאטסיה רעד

 העּפשה ןייז ןוא ,קרָאי-וינ ןוא זירַאּפ ,גָארּפ ןיא רָאי ןקיבלעז םעד רעבמעטּפעס ןיא

 עכלעזַא .עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא טלעוו רעד ןיא ןזיירק עלעוטקעלעטניא יד ףיוא

 רעטלַאװ ,(1951--1874) יקציוועסוק ייגרעס יװ ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא ןטנעגיריד

 ךיז ןבָאה ערעדנַא ןוא (1936--1872) קרַאמדלָאג ןבואר ,(1950---1862) שָארמַאד

 ןרעלטיה ןופ "גנונעדרָא עיינ, יד טלדַאטעג ןוא ןעגנוניימ ענייז טימ טריזירַאדילָאס

 ענייז וצ רעיוא ןַא טגיילעגוצ ןבָאה ןשטנעמ-טסייג ערעדנַא ךיוא .םיתרשמ ענייז ןוא

 ,ןסיוועג ןכעלשטנעמ ןופ לוק םעד טרעהעג ייז ןיא ןוא רעטרעוו

 טסעמרַאפ ןופ לָאבמיס רעד ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיא ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 ןופ תוחוכ ערעטצניפ יד טימ עּפָאריײא ןלעדייא ןופ ןלַארטש עקיטכיל יד ןשיווצ

 ,דנַאלשטייד ןשיטסירעלטיה

 דנַאל םוצ קלָאפ ןופ

 ןופ ןעמעלבָארּפ יד יּפלכ קיטליגכיילג ןעוועג ןַאמרעבוה ווַאלסינַארב זיא 1929 זיב

 רעד :סנייא .םעד רַאפ תוביס ייוצ ןעוועג ןענעז סע .םזינויצ ןוא קלָאפ ןשידיי

 :ייווצ ןוא ,קלָאפ ןייז ןופ ןגױצעגּפָא םיא טָאה סָאװ ,קנַאדעג רעשִיעּפָארײאזןַאּפ

 ןופ רעדנעל יד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ תוחילש רעשירָאטסיה רעד ןיא ןביולג ןייז

 .עּפָאריײא

 רַאפ ויוורעטניא ןַא ןיא .םעד ןגעוו טגָאזעג טָאה ןיילַא רע סָאװ ,ןרעה רימָאל

 ןייק ןעוועג טשינ טציא זיב ןיב ךיא ביוא, :טרעלקרעד רע טָאה גנוטייצ רעניוו ַא

 ,דיי רעטכעלש ַא ןיב ךיא לייוו ,רַאפרעד ןעוועג טשינ סע זיא ,טסינויצ רעוויטקַא

 עּפָאריײא רָאנ זַא ,ןביולג טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןיב ךיא לייוו ,רַאפרעד רָאנ

 ןייז רַאפ ןטייקכעלגעמ עקיטיונ יד חוכ-סגנופַאש ןשידיי םעד ןבעג וצ קיעפ זיא

 גנוניימ ןיימ טיול, : ןבירשעג רע טָאה טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב ןוא .?גנולקיװטנַא

 בָאה ךיא .ןדיי יו שִיעּפָארײא רעמ ןייז ןזעוו ןייז ןיא לָאז סָאװ ,ךַאז ןייק טשינ וטסָאה

 ןצענערג יד ץוחמ לַאעדיא ןלַאנָאיצַאנ ַא ךָאנ ךיז ןגָאי סָאד זַא ,ןטלַאהעג קידנעטש

 רעד ץָארט ,תוחילש רעשידיי רעד ןופ גנוריטרעזעד וצ ןכילגעג זיא עּפָאריײא ןופ

 ןדיי יד טלָאצעגּפָא ןבָאה עּפָאריײא ןופ רעקלעפ יד עכלעוו ,תוצראה-םע ןוא תועשר

 ייב ךיז טענק סע זַא ,הדומ ןיב ךיא .רעייטשייב ןלופטרעוו ןוא ןרעייט רעייז רַאפ

 יד ינ'ס ףיוא ןצַאשוצרעביא שינפרעדַאב רעד ןופ שינטנעקרעד יד סיוא רימ

 םעלבָארּפ םוצ גוצַאב ןיא תוחפל ,םוטנדיי ןפיוא קילב ןשירָאטסיה ןיימ ןופ תונקסמ

 ."םזינויצ ןופ
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 ענייז ךָאנ ןעמוקעג זיא גנַאגןעקנַאדעג ןצנַאג ןייז ןיא גנורעדנע עלַאקידַאר ַא ןוא

 ןגעו טָאה רע סָאװ טָא .1921 ןיא ןוא 1929 ןיא ,לארׂשי-ץרא ןיא ןכוזַאב עטשרע

 דניירפ ןופ זיירק ַא רַאפ םילשורי ןיא ןטלַאהעג ,עדער ַא רענייז ןיא טלייצרעד םעד

 : רערערַאפ ןוא

 ךיא ןיב ,דנַאל ןיא ךוזַאב ןטשרע ןיימ תעשב ןיוש זַא ,ןכיירטשרעטנוא זומ ךיא,...

 ץרַאה ןיא טּפַאלק סָאװ ,טסייג ןשיטסילַאעדיא ןופ ןרָאװעג טקורדנייאַאב ףיט ױזַא

 ,םעלַא ןיא סנכייצ ענייז טיג סָאװ ,חוכ-סגנופַאש םענעביוהרעד ןופ ןוא בושי ןופ

 ןגעק ןבעל ןיימ ןיא ןגָאז וצ טשינ טרָאװ טכעלש ןייק רעמ ןריווושעג בָאה ךיא זַא

 גנודנירג יד סָאד זיא יצ .רעדנּוװ רעביא רעדנוװ ןופ תודע ָאד ןענעז רימ ...םזינויצ

 ,ןעגנוכיירגרעד עריא ןוא טפַאשטריװ יד יצ ,קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 עוויטקעלָאק ףיוא םעלבָארּפ ןלַאיצָאס ַא ןזייל סָאװ ,ןרעפָאש-יסקעט ןופ עּפורג יד יצ

 ."תודוסי

 בושי רעשידיי רעד עכלעוו ןופ ,תורוקמ עקיטסייג יד ןגעוו רעטייוו קידנדער ןוא

 ,רעפסָאמטַא רעשיטסימ רעד ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה ,הקיני ןייז טיצ לארׂשי-ץרא ןיא

 :טגָאזעג טָאה ןוא דנַאל ןופ טפול רעד ןיא טבעווש סָאװ

 ריא ןופ ,דנַאל ןופ שזַאזייּפ ןופ עיצַאריּפסניא ריא טיצ קיטסימ עקיזָאד יד,

 ,םיסנ יד ןופ ,ץרַאה ןייז ןיא טגָארט בשות רעדעי סָאװ ,ןלַאעדיא יד ןופ ,עטכישעג

 ירד ןופ ןרָאװעג טקילײהרַאפ זיא סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ןעשעג ןענעז עכלעוו

 רעצרעה ערעייז ןיא ןגָארטעג ןבָאה ןדיי יד עכלעוו ,ןעגנונעפָאה יד ןופ ןוא סעיגילער

 ."רוד ןקיטנייה ןיא ןכעלקריוװרַאפ וצ ןעוועג הכוז ייז ןבָאה ייז ןופ לייט ַא סָאװ ןוא

 וַאלסינָארב טָאה ,1934 רַאונַאי ןיא ,לארׂשי-ץרא ןיא ךוזַאב ןטירד ןייז תעשב

 ףייר םיא ןיא זיא'ס .דנַאל ןשידיי ןופ רעיובטימ ַא ןרעוו וצ ןסָאלשַאב ןַאמרעבוה

 ןשינָאמרַאהליפ ןשידיי ןויטַאטנעזערּפער ַא ןדנירג ןופ קנַאדעג רעד ןרָאװעג

 טָאה רעכלעוו ,טסייג ןשיצולח םעד ןופ קורדסיוא ןַא ןייז לָאז סָאװ ,רעטסעקרָא

 טפַאשרענגעק רעד טלָאװעג ךיוא רע טָאה קיטייצכיילג .לארשי-ץרא ןיא טשרעהעג

 טימ רָאנ ,רעטרעװו טימ רעמ טשינ ןוא ,שובל ןטערקנָאק ַא ןָאטנָא םזיצַאנ םוצ

 .ערדיה רעשיטסירעלטיה רעד ןגעק טסעטָארּפ ןפרַאש ןייז ןרירטסנָאמעד טַאט

 ,ןַאלּפ ןייז ןריזילַאער ןטערטעגוצ רע זיא דלַאב ןוא

 ןבירשעג ןַאמרעבוה טָאה ,טלעו רעד ןיא ןטַאנעצעמ עשידיי וצ טקישעג ,ווירב ַא ןיא

 ; סקידנגלָאפ

 -טשרע ןַא ןופ גנודנירג רעד ןגעוו העידי יד ןעגנַאגרעד ךייא וצ רעכיז זיא סע;

 ןפרַאד ןַאלּפ ןיימ ןריזילַאער ךרוד .לארׂשי-ץרא ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןקיגנַאר

 שיטסיטרַא ןוא שילַארָאמ ,שיכיסּפ :סנטשרע .ןליצ ענעדישרַאפ ןרעוו טכיירגרעד

 -יטנַא ןרעביא ןענעז סָאװ ,תוחוכ עקיטרעווכיוה יד גנַאגרעטנוא ןופ ןעװעטַאר

 .ץנעטסיזקע רעלַאמרָאנ רעייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןוא ןריורפרַאפ םזיטימעס

 ַאזַא ןופ ףליה רעד טימ לארׂשי-ץרא ןיא ןבעל-רוטלוק סָאד ןרעכײרַאב : סנטייווצ

 רעצנַאג רעד ןיא שזיטסערּפ רעזדנוא ןבייה : סנטירד ןוא .עיצוטיטסניא רעלופטרעוו

 םעד קנַאד ַא -- וצ טגָאז סָאװ ,רעטסעקרָא םעד ןופ ןעגנווטפיוא ךרוד טלעוו
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 ןטירטסױרַא .עטסעב יד ןופ רענייא ןייז וצ --- רעדילגטימ ענייז ןופ לעטשנעמַאזוצ

 ןיא ןעגנומענרעטנוא עשילַאקיזומ ןוא עלַארטַאעט עלַאנָאיצַאנרעטניא ,ָאידַאר ןיא

 יד ןביג -- דנַאלסױא ןיא רעטסעקרָא ןופ ןעענרוט עשידַארָאּפס ןוא לארׂשייץרא

 .ףליצ עטנָאמרעדנבױא יד ןכיירגדעד וצ טייקרעכיז

 ןוא ןעניפעג טפרַאדעג רע טָאה לכ םדוק .עטכייל ןייק ןעוועג טשינ זיא ךַאז יד

 ,ויטקעלָאק ַא ןדליבסיוא רעטעּפש ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ ןקיסַאּפ םעד ןעמענפיונוצ

 קלָאפ ןשידיי ןופ טסייג ןשירעפעש םעד ןריטנעזערּפער וצ יואר ןייז לָאז סָאװ

 טימ ,ןעלטימ עלעירעטַאמ יד ןגרָאזַאב --- ףוס םוצ ןוא ,קיזומ ןופ טיבעג ןפיוא

 .ןדנוברַאפ ןעוועג זיא גנומענרעטנוא עלַאסָאלָאק ַאזַא עכלעוו

 רעביא ןגױלפעגמורַא רע זיא ןילַא .טזָאלרַאפ טשינ םענייק ףיוא ךיז טָאה רע ןוא

 ,סרעלדיפ עגנוי ןרעהסיוא םייב ןציטָאנ סנַאמרעבוה .ב
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 יד ןופ לעטשנעמַאוצ םעד טמיטשַאב ןוא ןטַאדידנַאק יד טרעהעגסיוא ,רעדנעל

 יד טימ טקַאטנַאק ןשינָאפעלעט ןוא ןכעלווירב ןגנע ןטלַאהעגנָא .ןטנַארטסעקרָא

 ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענעז סע עכלעוו ןיא ,רעדנעל יד ןופ רענעמ-סגנויורטרַאפ

 ,ףליה עלעירעטַאמ יװ ,םינינע עשינכעט עלַא ןריזינַאגרָא וצ ידכב ,ןטַאדידנַאק יד

 ןעגנודניברַאפ --- ףוס םוצ ןוא ,לארׂשי-ץרא ןייק הילע ןוא תוחפשמ יד רַאפ גרָאז

 ןיא לעיסנַאניפ ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא-טלעװ ןוא םידיחי טימ
 ,גנומענרעטנוא עצנַאג יד ןריזילַאער

 רעייז ןעמוקעגנָא םיא זיא ױזַא .ןטייקירעוװש עיינ ןסקַאװעגסױא ןענעז לָאמ עלַא

 לייט ַא רַאפ גנוטייל-תונכוס רעד ןופ ןשינעביולרעד-עזיירנייא ןכיירגרעד וצ רעווש

 רעד ןופ טנעדיזערּפ םוצ ףליה ןגעוו ןדנָאװעג טלָאמעד ךיז טָאה רע .רעקיזומ

 ילוי ןטס22 ןופ ווירב ַא ןיא .ןַאמצייװ םייח ר"ד ,עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ
 : ןבירשעג ןַאמרעבוה טָאה 6

 ,דרע ןוא למיה גנוגעוװַאב ןיא טגנערבעג רָאי ייווצ טניז ךיא בָאה ,טסייוו ריא יו;

 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןקיסַאלקטשרע ןַא לארׂשי-ץרא ןיא ןבעל םוצ ןפור וצ ידכב

 ןעמענוצפיונוצ ידכב ,ןבעגעגקעװַא ךיא גָאה ןוורענ ךס ַא ןוא ןטנופ רעטנזיוט ליפ

 -סגנונעפערעד עטשרע יד וצ ןעגנערב וצ ןוא סרעקיזומ ענעטילעג סיצַאנ ןופ יד

 גנוניורק יד ןייז טעװ סָאד סָאװ ,ינינַאקסָאט ָארוטרַא ָארטסעַאמ םעד ןטרעצנָאק

 .רעטניא ןוא ץנַאלג ןטסכעה םעד ןבעג גנונעפערעד רעד טעװ ןוא ,םעלַא ןופ

 ןטעבעג רע טָאה ווירב ןופ לייט ןקידרעטייוו ןיא ,?טפַארק-סגנויצוצ עלַאנָאיצַאנ

 .רַאפ וצ ףיוא טייל-תונכוס יד ייב ןרינעוורעטניא לָאז רע זַא ,ןַאמצייװ ר"ד ייב

 ,לארׂשי-ץרא ןייק סרעקיזומ יד ןעגנערבניירַא ןופ סעצָארּפ םעד ןרעלענש

 ,טעברַא רעקידתונשקע ןוא ןעגנוגנערטשנָא עלופימ רָאי ןבלַאה ַא ןוא ייווצ ךָאנ

 ןיא זיא 1926 רעבמעצעד ןטס26 םעד .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ םיורט ןייז זיא

 רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןופ טרעצנָאק-עיצַארוגוַאניא רעד ןעמוקעגרָאפ ביבא-לת

 ןעוועג זיא סָאד .ינינַאקסָאט ָארוטרַא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,לארׂשי-ץרא ןיא

 ןופ עיצַאטסעּפינַאמ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ,טנװָא רעכעלרעייפ ַא
 ,טייקשירעפַאש רעשידיי

 סָאד זיא ןגיוא ענייז ןיא .טריצלָאטש ןוא טריפמוירט טָאה ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 טָאה רע ,םזיצַאנ ןרעביא טסייג ןשידיי ןופ גיז ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג עטכיירגרעד

 רעטייוו ךיוא טָאה רע .ןבעל ןייז ןיא וטפיוא ןטסערג םעד ןעזעג םעד ןיא ךיוא

 ךַאװו רעד ףיוא ןענַאטשעג רדסכ ,טײקמערַאװ טימ רעטסעקרָא םעד טלגנירעגמורַא

 עיזיוו טימ .ןרישזיטסערּפ ןוא ןפלעה וצ םיא ףיוא עטסלַאמיסקַאמ סָאד ןָאטעג ןוא

 ןדָאב םעד ןטיירגוצ טעו רעטסעקרָא רעד ןעוו ,טפנוקוצ רעד ןגעוו ןדער רע טגעלפ
 -סיוא ןלעוו'ס רעכלעוו ןופ ,רוטלוק רעשילַאקיזומ רעשידיי רעיינ ַא ןופ ילבפיוא ןרַאפ

 ,טלעוו עצנַאג יד ןזייּפש טסייג רעייז טימ ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק ןסקַאוװסיוא ןוא ןצָארּפש

 וצ ןסָאלשַאב טָאה -- גנונעקרענָא ןוא קנַאד ןופ ןכייצ ןיא -- רעטסעקרָא רעד

 ןענעייל ױזַא ןוא ,רעטסעקרָא ןטימ ןעמַאזוצ ןעמָאנ ןייז קיבײא ףיוא ןענָאמרעד

 :טפירשפיוא ןקידנגלָאפ םעד ןטנעמוקָאד עלעיציפָא עלַא ףיוא רימ
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 -- תילארשיה תינומרהליפה תרומזתה

 ןמרבוה בלסינורב ידילע הדסונ

 -- רעטסעקרָא רעשינָאמרַאהליפ רעקידלארׂשי

 .ןַאמרעבוה ןוָאלסינָארב ךרוד טעדנירגעג

 טָאה ,ץנעטסיזקע ןייז ןטלַאהפיוא ןפלעה ןוא רעטסעקרָא םעד ןלעטשפיוא ןטימ

 דנַאל ןופ גנובערטש יד ןקיניײארַאפ , : גנוזָאל ןייז טריזילַאער ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 וצ עּפָאריײא ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ גנובערטש רעד טימ רעטסעקרָא ןַא ןבָאה וצ

 | ."דנַאל ַא ןבָאה

 סָאװ ,סרעטסיליפ-ןזָאוטריװ עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג טשינ טָאה ןַאמרעבוה

 קידנעטש טָאה רע .ןגלָאפרעד עסיורג ערעייז טימ ןוא עניב רעד טימ ךיז ןענעגונַאב

 טבערטשעג ךיוא טָאה רע .ןלַאעדיא ערעכעה ןכיירגרעד וצ טכוזעג קיזומ רעד טימ

 ןייז ןיא רע זיא .טלעוו רעד ןופ ךעלקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא ןעגנירדוצניירַא

 תעשב .עיזַא ןוא עקירפַא ןיא םיבושי עטסטייוו יד וצ ןעגנַאגרעד געוו-דנו-ענ

 ןופ ןטילעג רע טָאה ,1937 רעבָאטקָא ןטס6 םעד ,ערטַאמוס ןייק העיסנ ַאזַא רענייא

 יװ רעמ .ןבעל םייב ןבילבעג סנ יּפ לע זיא ןוא עפָארטסַאטַאק-ןַאלּפָארעַא ןַא

 טָאה 1928 ףוס טשרע ןוא ,טנעמורטסניא ןייז ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג רע זיא רָאי ַא

 ,לארׂשי-ץרא ןיא ךיוא ערעדנַא ןשיוצ ,ןטרעצנָאק ענייז טיײנַאב רע

 ןטרעצנָאק ייר ַא ןבעגעג רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 עילַאטיא ןופ ןטערטנײירַא ןכָאנ ."ץיירק ןטיור ןלַאנָאיצַאנרעטניא, םעד תבוטל

 ,המחלמ ףוס ןזיב ןענופעג ךיז טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק קעװַא רע זיא ,גירק ןיא

 .טעטשטּפיוה עכעלטע ןיא טריטרעצנָאק רע טָאה ,עּפָאריײא ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ

 ןיא 1945 רעבמעווָאנ ןט123 םעד ןבעגעג רע טָאה טרעצנָאק ןכעלסעגרַאפמוא ןַא

 סָאװ ,"עדַאגירב רעשידייא רעד ןופ ןטַאדלָאס יד רַאפ ,לסירב ייב לטעטש ןיילק ַא

 ,טרינָאיצַאטס ןטרָאד טלָאמעד טָאה

 ןיוש רע זיא םייה ןייז ןופ .קנַארק ןוא ךַאװש טליפעג ןיוש ךיז רע טָאה 1946 ןופ

 ,1947 ינוי ןט16 םעד ,ץייווש ,ייוועוו ןיא ןברָאטשעג זיא רע .ןרָאפעגסױרַא טשינ רעמ

 ּצ

 װַאלסינָארב ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד ןטכַאלפעגפיונוצ ןעוועג זיא ןטיונק יירד ןופ

 ,ןדנוצעגנָא ךיז טָאה טיונק ןייא רָאנ יו .רעלטסניק ןוא דיי ,שטנעמ : ןַאמרעבוה

 ןטיונק ייווצ זַא ,ןפָארטעג טָאה ביוא ןוא .טרעקַאלפעצ טכיל עצנַאג סָאד ךיז טָאה

 ןיא וליפַא .ןענערב ןבילבעג ענייא קידנעטש ךָאנ זיא ,ןרָאװעג ןשַאלעגסיוא ןענעז

 יד ןיא ןבעװש וצ עיזיו עשיריל גונעג ןענופעג ךָאנ רע טָאה ,ןלַאפ עכלעזַא

 .עעדיא ןופ טלעוו רעד ןיא ןבעלסיוא ךיז ןוא סערעפס עשידרערעביא

 רעבָא ,ןקילעפוצ ןפיוא ןזיוװעגנָא רעגנעהנָא ענייז ןופ רענייא קיטכיר לָאמ ַא טָאה

 רעד ןענעז (3. 112 .ה .ב ןעמָאנ ןייז ןופ תובית-ישאר יד זַא ,טקַאפ ןשילָאבמיס

 ןעװָאהטעב ,ךַאב :קיזמ רעד ןיא עסיורג יירד יד ןופ ןעמענ יד ןופ ןוקירטונ

 רע טָאה דנַאטשוצ-טימעג ןייז ןיא .(8240מ, 866?מ0ט6מ, 13:2תז08) סמַארב ןוא
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 -סימ יד :יירד עלַא ןופ ןטנעמעלע-ןעעדיא ןוא ןטלעוו עקיטסייג יד טלגיּפשעגּפָא
 עקיברַאפליפ עוויטקעיבוס יד ,ןכַאב ןופ טעטיזעיגילער ןוא טײקלּפענרַאפ עזעירעט
 סעיצַאמע גנַארד-ןוא-םערוטש עקידנזיורב יד ןוא ןעווָאהטעב ןופ טלעוװ-ןליפעג
 טיײלגַאב טָאה סָאװ ,ןרַאבכיירגרעד-טשינ םוצ ןבערטש עקידנעטש סָאד ,ןסמַארב ןופ

 ענייז ןוא ורמוא רעקיביײיא ןייז ןופרעד ןוא ,םיא טײלגַאב ךיוא טָאה ,יירד עלַא
 ,ןשינעכוז עכעלרעהפיואמוא

 ִצ

 ןעגנונעכייצסיוא-דובכ ךס ַא ןעמוקַאב רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ערעדנַא ןשיווצ .עשידיי-טשינ ןוא עשידיי ,סעיצַאזינַאגרָא-טלעװ ענעדישרַאפ ןופ

 -ןרע םעד ןוא ביבא-לת טָאטש רעד ןופ טפַאשרעגריב-ןרע יד ןעמוקַאב רע טָאה
 ,קרָאי-וינ ןיא רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןשידיי ןופ טַארָאטקָאד

 -ףיוה ענייז ןוא ןסלעבעג ןופ ןעמוקַאב רעבָא רע טָאה "לטיט-ןרע, ןטסערג םעד

 רעד ןָאקיסקעל רעייז ןיא םיא ןבָאה עכלעוו ,קירעג .ה ןוא לעגנעטס ָאעט ןגָאלָאקיזומ

 "עה רעשיטַאנַאפ ַא 1922 טייז,, ; ץאז ןקידובכב ןטימ ןעקנָאשַאב קיזומ רעד ןיא ןעדוי

 .(8616 1933 61 1202110מ0 116126/ 2080 126180218מ6/) "דנַאלשטייד ןגעק רעצ

 עכעלשטנעמ רַאפ רעפמעק ,לַאוטקעלעטניא ןוא רעלטסניק-ןילָאיװ רעסיורג רעד ,ָאי

 רעד טָאה ,ןַאמרעבוה װַאלסינָארב ,קרעװ עסיורג ןופ רעריזילַאער ןוא טכער

 םזיצַאנ םעד דצמ קלָאפ ןשידיי ןפיוא ןרעיול סָאװ ,תונכס יד ןעזעגסיורָאפ רעטשרע

 ןלעטשפיוא טימ ךיוא .םיא ןגעק ףמַאק םעד ןביוהעגפיוא רע טָאה טומ טימ ןוא

 :ןיימ ןפיט ַא טַאהעג רע טָאה לארׂשייץרא ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס םעד

 רעלטסניק ןשידיי ןרַאפ טסענ ערעכיז עקיצנייא יד זַא ,ןזייוו טלָאװעג טָאה רע
 ,םייה ענעגייא יד רָאנ ןייז ןעק

 ץיפא ר גָאיל בי ב

 ,(668-662 ז"ז) 1967 םילשורי ,"תויולג לש הידּפולקיצנַא , תאצוה --- י"םוכוטפניצ רפס, .1

 1950 א"ת ,קייצ'צ עשוהי תאצוה ,"הקיסומל הידּפולקיצנא)פ :ץינייטש-אטילש 2

 ,(229 יז) = -

 6161108(/81609861 : 17:0216000 6060 21060620 10 606/ 1404514, םסעתומ 1941 .2

 .(117 'ז)

 םנסמנפ1גש ןדטמסזזמהמ : 4215 6067 100/765700+ 668 ס1/10/086, 146610719 טמ46 4

 טשנמ -- 12.

 4 (0ז60681/0 15 0010 -- דימס 103061מ9 01 106 281680106 (0/00681/8 28 5

 1611604664 גמ 13100181246 1100612מ'8 16116/5, 88660068 2206 81116168,

 י61-הםטנט 1969,

 ,1966 רבמצד ,ביבא-לת ,ייתילארשיה תינומרהליפה תרומזתל הנש 30, ,

 2464 דץסס 246 080'26/060, טסמ 1310018146 1זטססזנגמ, 2619802/116 224 ,?7

 סטזסמם, 8646 5, תגמסטנתסקה /61129 1016מ, אסיש . 1929.

 18600886 46 12 81181006, 2018 1907 (456 ז) .8

 .(241-237 ז"ז) 1967 ביבאילת "הנבי, תאצוה ,םירפסמ םילילצ :ילרוג השמ 9



 סקַאז קחצי

(1887? == 1942) 

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז

 -רַאפ ןיא רעקיזומ עשידיי יד ןשיווצ

 -טג זיא טרָאניױװ ןייז .ןלױּפ ןקידהמחלמ

 -עג טפָא םיא טָאה ןעמ רעבָא ,שזדָאל ןעוו

 ,עשרַאװ ןיא ךיוא רעטסומ ַא רַאפ ןעמונ

 טימ םַאנסיוא ןַא ןעוועג זיא סקַאז קחצי

 ןפוא ןייז טימ ,עיצַאזינַאגרָא וצ גנַאגוצ ןייז

 ןטימ -- ךיוא אליממ ןוא ,טעברַא ןופ

 ,טייקיטעט רעשילַאקיזומ ןייז ןופ טלַאהניא

 -דנַארג ןוא םענרַאפ טַאהעג ביל טָאה רע

 םעד ,לַאז-טרעצנָאק ןטסערג םעד : טייקזעי

 -ניברַאפ ,רָאטַאינַאּפמָאקַא-ריװַאלק ןטסעב

 טימ טקַאטנָאק ,ןעלטימ-עדנַאגַאּפָארּפ ערעדנַא ןוא ָאידַאר ,עסערּפ טימ ןעגנוד

 רעד ןעוועג זיא רע .ןזיירק-קיזומ עשיליוּפ טימ ןעגנוָיצַאב ןוא סרעקיטירק-קיזומ

 ןריפוצסיוא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא רעקיזומ רעשידיי רעקיצנייא

 ךיז טָאה רע .טַארַאּפַא ןשיכולמ ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,סעזערּפמיא-קיזומ

 רע טָאה םזַאיזוטנע ןייז טימ ןוא ןטייקירעוש םוש ןייק רַאפ ןקָארשעגּפָא טשינ

 עטנכערעגסיוא עטלַאק ךיוא רָאנ ,רעטעברַאטימ עטנעָאנ רָאנ טשינ ןסירעגטימ

 ,םינקסע

 ןגיוצעג סקַאז קחצי ךיוא טָאה ,ןלוּפ ןיא סרעקיזומ עשידיי ערעדנַא עלַא יו טקנוּפ

 ענעדישרַאפ ייב ןרָאכ ןריפ ןופ ןוא סעלוש ןיא גנַאזעג ןענרעל ןופ הסנרּפ ןייז

 -ןריובעג ןייז ןיא טייקיטעט עשילַאקיזומ ןייז טריפעג רע טָאה ױזַא .סעיצַאזינַאגרָא

 טשינ רעבָא םיא טָאה סָאד .וָאכָאטסנעשט ןיא רעטעּפש ןוא ,קסמָאדַאר טָאטש

 טמולחעג טָאה רע .םיׂשעמ ערעסערג וצ ןגיוצעג םיא טָאה סע .טלעטשעגנדירפוצ

 עשידיי יד ןשיווצ גנוריסערעטניארַאפ ןפורסױרַא ןלָאז סָאװ ,ןעוטפיוא-קיזומ ןגעוו

 רַאפ טקנוּפ םעד יו שזדָאל ןבילקעגסיוא טָאה רע ,ןלױּפ ןיא ןזיירק עשינַאמָאלעמ

 -- שזדָאל ,ןסַאמ ענשַאּפערָאה עשידיי עריא טימ -- שזדָאל .ןטעטיױויטקַא ענייז

 רעסיורג ריא טימ --- שזדָאל ,רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא רעטנזיוט עריא טימ

 רוטלוק ןופ רעמענּפָא עיירטעג ,עלַא יד -- ,ץנעגילעטניא רעקידנטעברַא רעשידיי

 ,קיזומ רערעסעב ןוא

 ןשידיי ַא ןיא שזדָאל ןעלדנַאװרַאפ וצ טעּפמיא טימ ןטערטעגוצ זיא סקַאז קחצי

 רעשילַאקיזומ ןופ סעיצידַארט טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,"רימזה, רעד .רעטנעצ-קיזומ

 עטיירב עיינ ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא ,רעִירפ ןרָאי רעקילדנעצ ןופ טייקיטעט

 ןופ טרָא ןפיוא .סעירָאטַארַא ןעמוקעג ןענעז דילסקלָאפ ןופ טרָא ןפיוא .ןכַאילש
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 טשינ גנַאל טָאה סע .ןטסילַאנָאיסעפָארּפ-ןטסילָאס ןעמוקעג ןענעז ןטסירָאכ-ןטסילָאס

 ,סקַאז קחצי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,שזדָאל ןיא "רימזה, רעד ןוא ,טרעיודעג

 ץלַא טימ עקַאט ןוא ."ַאטַאיװַארט, ןוא "ןעמרַאק, סערעּפָא יד טלעטשעג טָאה

 ןטוג ַא טימ ,רעטסעקרָא םענעבילקעגוצ טוג ַא טימ :ןעלטימ עשינכעט עקיטיונ

 -- םלוכ לעו ןוא ,ןעמויטסָאק ןוא ןטיזיווקער עקיסַאּפ טימ ,לַאנָאסרעּפ ןשינכעט

 ,רָאכ ןקיסַאלקטשרע ןַא טימ ןוא עּפורג-ןטסילָאס רעטוג ַא טימ

 שזדָאל ןשידיי ןופ גנוכיירגרעד יד ןרָאװעג זיא סקַאז קחצי ןופ גנוכיירגרעד יד

 ןיא קיזומ רעשידיי רעד ןעזנָא טגנערבעג ןבָאה ןגלָאפרעד עשילַאקיזומ ענייז ןוא

 ,ןײמעגלַא ןיא ןלױּפ

 ןרָאי עגנוי יד ןיא

 רעד ,רעטָאפ ןייז .קסמָאדַאר ןיא ןרָאװעג ןריובעג ,טגָאזעג יו ,זיא סקַאז קחצי

 רע ןוא ליכׂשמ ןוא ןגנ-עדוי ַא ןעוועג זיא ,סקַאז המלש 'ר ןזח-טָאטש רעקיטרָאד

 םעד רע טָאה .קיזומ ןופ געוו ןפיוא ןריפוצפיורַא ןוז ןייז ךיוא ןסָאלשַאב טָאה

 ןטָאנ ןענעייל טנרעלעג םיא ןוא ןײרַא רָאכ ןייז ןיא ןעמונעגנירַא קחצי ןקיעפ

 ןושרג טנעגיריד-רָאכ ןייז ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא םיא רע טָאה רעטעּפש

 ןוא קיזומ ןופ עירָאעט טנרעלעג ךיוא קחצי ןגנוי םעד טָאה סָאװ ,גרעבסיורג

 .עינָאמרַאה

 -קיומ עשילױּפ רעקסמָאדַאר עטסעב יד ייב טנרעלעג רע טָאה רעטלע קידנרעוו
 -רָא ןוא ןרָאכ טריזינַאגרָא ןיוש רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא סרערעל
 ,גלָאפרעד סיורג טימ טריגיריד טָאה רע עכלעוו טימ ,סרעטסעק

 יד ןיא טנגוי עשידיי יד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןעמרָאפ עטלַא ןפרָאװעג ,ןבעל יינ ַא וצ טקעוועג ךיז ןלוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 טריזינַאגרָא ,ןקעטָאילביב טעדנירגעג ןבָאה עקיניזטסּוװַאב רעמ יד .עיינ טכוזעג ןוא

 ןופ ןעמעלבָארּפ עסיורג יד רעביא סעיסוקסיד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןוא ןטַארעפער

 -לוק; עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןענַאטשטנַא קסמָאדַאר ןיא זיא ױזַא ןוא .טייצ רעד

 רוטלוק ןוא ןסיוו ןטײרּפשרַאפ וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,"ַארוט

 .ןדיי יד ןשיוצ

 טשינ גנַאל טָאה סע .עיצקעסיקיזומ ַא טעדנירגעג *ַארוטלוק, רעד ייב טָאה קחצי

 -רוטלוק ןשידיי ןופ םייחה-חור רעד ןרָאװעג זיא עּפורג עקיזָאד יד ןוא ,טרעיודעג

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז סע ,רָאכ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .קסמָאדַאר ןיא ןבעל

 טַאהעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה סקַאז קחצי טנעגיריד רעד רעבָא ,ןטרעצנַאק עכעלטנפע

 טליּפשעגוצ םיא טָאה ָאד ךיוא ןוא .רעטסעקרָא ןַא ןגעוו טמיורטעג טָאה רע .גונעג

 .לזמ סָאד

 ײמרַא-עיצַאּפוקָא עשיכיירטסע יד טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב

 יד טפיוקעגּפָא ןבָאה ?ַארוטלוק ,, ןופ סרעריפ יד ןוא קסמָאדַאר ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז

 .רעטילימ ןקידנטערטּפָא םענופ רעטסעקרָא-זָאלב ןופ ןטנעמורטסניא
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 רעשידיי רעד ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סָאװ ,סקַאז קחצי

 ןפרָאװעג ןערב ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה ,בוַארטנייװ .ל ןופ ןעמָאנ ןפיוא עיזַאנמיג

 יז ןוא ןטנַארטסעקרָא טעדליבעגסיוא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ןוא טעברַא רעד ןיא

 טימ ןעמַאזוצ רָאכ ןופ ןטרעצנָאק עטפָא יד .ןטירטפיוא עכעלטנפע וצ טיירגעגוצ

 טַאהעג ןבָאה יז ןוא ַאווינ ןשירעלטסניק ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז רעטסעקרָא
 ,טנגוי רעצנַאג רעד ףיוא העּפשה עלַאסָאלָאק ַא

 ןייק קעװַא רעקיזומ רעגנוי רעד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ גנַאל טשינ

 -םיילג ןוא ,לוש רעסיורג רעד ןיא טנעגיריד ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,ווװָאכָאטסנעשט

 רעשידיי רעשיטסיװקַארטוא רעקיטרָאד רעד ןיא קיזומ ןופ רערעל -- קיטייצ

 יד ייב ןוא לעשיפ םהרבא ןזח םייב טנרעלעג ךס ַא ןיילַא רע טָאה ָאד .עיזַאנמיג

 יד טקידנעעג טסינרעטסקע ןַא יװ רע טָאה רעטעּפש .רערעל-קיזומ עקיטרָא

 ןרָאװעג טרימָאלּפיד ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ רעד ייב ןסרוק עשיגָאגַאדעּפ
 ,גנַאזעג ןופ רָאסעּפָארּפ יו

 זיא וָאכָאטסנעשט ןיא סקַאז קחצי ןופ וטפיוא רעשילַאקיזומ רעטסקיטכיוו רעד

 טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג טָאה רע ןכלעוו ,ןָאזרעּפ 120 ןופ רָאכ רעסיורג רעד ןעוועג

 ַא ןופ ןרָאװעג טײלגַאב ןטרעצנָאק ףיוא זיא רָאכ רעד .טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןייז זיב

 ,וָאכָאטסנעשט ךוב-רוכזי ןיא טלייצרעד טרעװ ױזַא ןוא .רעטסעקרָא ןסיורג

 םיא ןיא ןבָאה סע ןוא ַאנול; לָאז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טרעצנָאק רעטצעל רעד זַא

 -רָא קיצכעז ןוא סרעגניז קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה) ןשטנעמ 180 ןעמונעג לײטנָא

 רעד ןופ קרעוו ןיירַא ןענעז ןטרעצנָאק ענייז ןופ ןעמַארגָארּפ יד ןיא ,(ןטנַארטסעק

 ןעגנופַאש עטסנרע עשידיי ןוא קיזומ רעשיסַאלק רענײמעגלַא

 ,גנוניימ רעד ייב ןעוועג זיא רע .דילסקלָאפ סעדעי טרשּכעג טשינ טָאה סקַאז קחצי

 ןוא עדמערפ ךס ַא טעּפעשטעגוצ ךיז ןבָאה דילסקלָאפ ןופ לטנַאמ ןרעטנוא זַא

 ןשידיי ןופ בוח רעד זיא .סָאלעמ ןקידנרעק ןשידיי םוצ ןסקיוועג עקידעכעטש

 ןעגנַאלרעד וצ ןוא גנַאלק ןשידיי ןופ טייקנייר ןופ ךַאו רעד ףיוא ןייטש וצ רעקיזומ

 ןרינָאיצקעלעס וצ טכער יד ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא .עשידיי-קיכות עקידתמא סָאד
 ,טשינ סָאװ ןוא אי סָאװ

 הפוקת רעװָאכָאטסנעשט רענעי ןיא זיא ןעגנוריפסיוא ענייז ןופ לרעּפ יד ןשיווצ

 רָאטיזָאּפמָאק-ןזח ןטנַאקַאב ןופ "ןיקילדמ המב/; עידָאסּפַאר עשידומלת יד ןעוועג

 ןיא ןזח ןעוועג ןרָאי עגנַאל עקַאט זיא סָאװ ,(1922--1865) םוַאבנריב רעב-םהרבא

 טלַאהניא ןשילַאקיזומ ריא טימ זיא סָאװ ,עיציזָאּפמָאק עקיזָאד יד .וָאכָאטסנעשט

 רעד ךרוד טָאה -- עמַאג רעשינָאטַאטנעּפ רעקילָאמַא רעד ףיוא טיובעג ןעוועג

 -נַאפ יד .טירָאלַאק ןרעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא ןעמוקַאב סקַאז קחצי ןופ גנוטעברַאַאב

 --- טנעגיריד ןוא רעטעברַאַאב ןופ ןה ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןופ ןה --- עדייב ןופ סעיזַאט

 רנה תא הבכמה, רעטרעוו יד ייב עגופ עשימרוטש יד .לגילפ ןעמוקַאב ָאד ןבָאה

 ןַא ןעװעג זיא "הער חור ינפמ ,םיתסל ינפמ ,םיוכע ינפמ אריתמ אוהש ינפמ

 יו ,ורמוא ןַא ןיא רערעהוצ יד טריפעגנײרַא טָאה ןוא טסקעט םוצ עיצַארטסוליא

 ,ןטייז עלַא ןופ טצירּפשעג ןטלָאװ רעייפ ןעקנופ יוװ ,ןזָאלבעצ ךיז ןטלָאװ ןטניוו עזייב
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 רעקידתבש ןוא טייקידהוולש וצ עידָאלעמ יד טריפרעד ןבָאה סעיצַאירַאװ ערעדנַא

 םעד טעמדיוװעג זיא סָאװ ,עמעט ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ױזַא ,טייקידהריתי-המשנ

 ,סטכַאנ וצ קיטיירפ ןלענָאיצידַארט

 ןקעדטנַא וצ עבַאגפיוא יד ווָאכָאטסנעשט ןיא ךיז ףיוא ןעמונעג ךיוא טָאה סקַאז קחצי

 רעשידיי רעד ןופ ךעלסעג עלָאמש יד ןיא טכוועג ייז טָאה רע .ןטנעלַאט עשידיי עגנוי

 יז טעמדיוועג ,ןרָאכ ענייז ןיא ןגױצעגנײרַא ייז טָאה רע .ןענופעג ייז ןוא טנגעג

 געוו ןפיוא ןייג וצ טרילומיטס ןוא ןטסילָאס יו ייז טלעטשעגסיױרַא ,ימ ןוא טייצ

 רעד ןעוועג רע זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא טייקיטעט ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא .קיזומ ןופ

 ,קיזומ רעשידיי ןופ סערדַא

 שזדָאל תפוקת

 ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז סקַאז קחצי טָאה טעּפמיא ןכעלרעניא ןַא ןופ ןבירטעג

 ענייז ןעלקיוווצרעדנַאנופ ןטייקכעלגעמ ערעטיירב ןענופעג רע טָאה ָאד .שזדָאל

 ןעגנַאגעג עקַאט םיא זיא לכ םדוק ןוא .ןדיי ןשיווצ קיזומ ןטײרּפשרַאפ רַאפ רענעלּפ

 יז ןוא ללכב קיזומ רַאפ סערעטניא ןזײװסױרַא ןדיי ןלעװ .ןײמעגלַא ןיא קיזומ ןיא

 ףיוא עינַאמרַאהליפ רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעלַא םעד ךָאנ ןגלָאפכָאנ ןלעו

 ןעמעלבָארּפ יד וצ ןרעטנענרעד ךיוא ךיז אליממ ייז ןלעװ ,סַאג-ַאשטיװָאטּורַאנ

 ותיפיפי .עדייב ןגעלפ וצ רעקיזומ ןשידיי ןופ בוח רעד זיא .קיזומ רעשידיי רעד ןופ

 ןייז ןרָאװעג זיא קנַאדעג רעקיזָאד רעד .םש לש ותיפיפי טימ ןעמַאזוצ תפי לש

 .ָאדערק רעשיגָאלָאעדיא

 ,קיזומ רעשיסַאלק ןופ טרעצנָאק ַא ןריגיריד ןסקַאז קחצי ןפערט טנעקעג ןעמ טָאה

 -- לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ,קיטַאמעט רעשידיי וצ תוכייש זיא סע רעכלעוו ןָא

 ןעוועג רעבָא םיא זיא ןטסביל םוצ .הניגנ רעשידיי ךעלסילשסיוא ןופ טרעצנָאק ַא

 ייברעד .ןשִיעּפָארײא ןטימ טרָאּפעג ןעוועג זיא עשידיי סָאד ּוװ ,טירטסױרַא ןַא

 ,ןעגנופַאש עכלעזַא ןעניפעגוצסיוא רַאוטרעּפער ןשיסַאלק ןיא טימַאב ךיז רע טָאה

 -- ןשידיי ןיא ןוא ןטנעמעלע עלַאנָאיצַאנ עשידיי סױרַא טלוב ןטערט'ס עכלעוו ןיא

 ןַא ןגיצעגפױרַא ךיז ףיוא ןבָאה ןוא ןרָאװעג טריזינרעדָאמ ןענעז סָאװ ,עכלעזַא

 קיוודול : ןעוועג ןענעז ןרָאטיזָאּפמָאק עטסטבילַאב ענייז ןשיווצ .שובל ןשִיעּפָארײא

 ,(1847--1809) ידלָאטרַאב ןָאסלעדנעמ סקילעפ ,(1827--1770) ןעווָאהטעב ןַאװ

 ןוא (1921--18235) סנַאס-ןעס לימַאק-לרַאש ,(1894--1829) ןייטשניבור ןָאטנַא

 לעיצעּפס רע טָאה ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי ןופ .(1881--1829) יקסגרָאסומ טסעדָאמ

 םהרבא ןטנָאמרעד ןיוש םעד ןוא (1894--1821) יקסווָאדנַאװעל סיאול טלייטעגסיוא

 | י יי ,םוַאבנריב רעב
 ,טעברַא ןייז ןיא טרָא קידובכב ַא ןעמונרַאפ טָאה דילסקלָאפ עשידיי סָאד ךיוא

 -ָאלעמ סָאד טשינ :עטלײװרעדסיױא סָאד רָאנ ,עכעלגעטיגָאט סָאד טשינ רעבָא

 .עקידנגָאז-סעּפע ןוא עטרירטנעצנָאק שידָאלעמ סָאד רָאנ ,עקידנלַאש ןוא עשיטַאמַארד

 רע טָאה ,ןעגניז םוצ ןרָאװעג טמיטשַאב םיא ךרוד זיא סָאװ ,דילסקלָאפ סעדעי
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 רַאוטרעּפער ןיא ךיוא טגעלפ רע .שילַאקיזומ יא לעוטסקעט יא טקָאטעג ןוא ןפילשעג

 .סערעּפָא עטנַאקַאב ןופ ןגוצסיוא ןעמונעגנײרַא ןרָאכ ענייז ןופ

 ץנעטסיזקע רעקירעיגנַאל ןייז ןופ ךשמ ןיא טָאה שזדָאל ןיא רָאכ-"רימזה; רעד

 ןגלָאפרעד ענייז ןופ ץיּפש םעד .תודירי ןוא תוילע ןופ ןדָאירעּפ טכַאמעגכרודַא

 .רוטנעגיריד סקַאז קחצי ןופ ןטייצ יד ןיא טכיירגרעד ,קפס ילב ,רעבָא רע טָאה

 ןעוועג .טנעגיריד ןופ ןבעל ןשירעפעש ןיא הפוקת:ילב יד ןעוועג ךיוא זיא סָאד

 רָאכ רעד זַא ,טניימעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןסיזירק ערעװש טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא

 רעד זיא ןסקַאז ןופ ץנערעגניא רעכעלנעזרעּפ רעד קנַאד ַא רעבָא ,ךיז טלַאפעצ

 ,ץנַאג ןבילבעג רָאכ

 תירבע תורפסלו הרמזל הרוגא

 יירימזה;,,
 .21 וקשויצשוק תרדש ,זוול

 2ע/6. זסא, אוטעעס200ס+ח6

 ,,182סאה"*
1644, 1 8404361352/8/ 1 

 ןופ לייט רעסיורג ַא .גנוטלַאּפש עטסנרע ןַא ןעמוקעגרָאפ 1932 ןיא זיא ױזַא ןוא

 גנוטייל רעד רעטנוא) "ריש? רָאכ םעיינ ַא טעדנירגעג ןוא ןסירעגּפָא ךיז טָאה רָאכ

 ,עלַאפָארטסַאטַאק ַא שממ ,ערעווש ַא ןעוועג זיא עגַאל יד .(סישיווייפ לארׂשי ןופ
 ןבעגוצקירוצ ןוא תוחוכ עלופטרעוו עיינ ןעניוועג וצ ןעגנולעג ןסקַאז זיא ךָאד ןוא
 רדסכ ךיז טָאה וויטקעלָאק רעד ,טרעקרַאפ .ץנַאלג ןקידרעירפ ןייז רָאכ םעד

 יקַא יד ןעוועג דָארג ןענעז ץנעטסיזקע ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןוא טקרַאטשעג

 עטסקידנזיורב יד ןעוועג ןענעז 1929--19235 ןרָאי יד זַא ,ןגָאז ןעק'מ .עטסוויט

 .שזדָאל ןיא "רימזה, ןופ טייקיטעט רעשירעפעש רעד ןיא

 םהרבא רעטכיד רעשיערבעה רעקידלארׂשי-ץרא רעד טָאה ןרָאי רעקיסיירד בײהנָא

 ךיז טָאה ךוב םעד ןיא .םימיה הלאב רעדיל ךוב ןייז ןבעגעגסױרַא יקסנָאלש

 טלעטשעגרָאפ טָאה טעָאּפ רעד רעכלעוו ןיא ,"ןומישיה לומ, עמעָאּפ יד ןענופעג

 טייקטסיװ יד טייז ןייא ןופ .ביבא-לת טָאטש רעד ןופ יובפיוא ןשימַאניד םעד

 רעד טימ ףמַאק רעד --- רעטייווצ רעד ןופ ןוא רבדמ ןטזָאלרָאװרַאפ ןופ ןדמַאז ןוא

 ןעגנוי םעד ביול ַא ןעוועג זיא סָאד .םיצולח עגנוי יד ןופ ילג רעסייה רעד ןוא רוטַאנ

 ןרעטנוא רעטסעקרָא ןוא רָאכ רַאפ עטַאטנַאק ַא ןבירשעגנָא סקַאז קחצי טָאה .רעיוב
 ."ןומישיה לומ,, ןעמָאנ

 ןעוועג שיטקַאפ זיא -- טונימ קיצפופ עּפַאנק ףיוא גנופַאש ַא -- עטַאטנַאק יד

 ןיא ןבירשַאב טרעוו יז יװ טָא ןוא .טסקעט םעד וצ עיצַארטסוליא עשילַאקיזומ ַא

 : 1935 רעבָאטקָא 5 ,שזדָאל ,טַאלב-סקלָאפ רעיינ גנוטייצ רעד

 ַאישזדַאדַא; ןַא ןיא רעטסעקרָא ןופ ריפניירַא ןַא טימ ןָא ךיז טבייה עטַאטנַאק יד

 ןָאטָאנָאמ זיא גנומיטש יד .רבדמ ןיא ןבעל םעד ּפָא טלגיּפש ריפניירַא רעד .?ָאּפמעט

 לוקרעדיוו ַא רעדָא ןלַאקַאש ןופ ןרעמָאי סָאד ּפָא טכליה ּוװ ץעגרע .זָאלסגנונעּפָאה ןוא

 -חרזמ ענָאטָאנָאמ ךיז ןרעה'ס .רבדמ ןיא ןענַאװַארַאק עקידנזיירּפש ךעלעמַאּפ ןופ
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 עטנַאקַאבמוא קידנעטשלופ ,עיינ ךרוד טרעטשעג גנומיטש יד טרעוו םעצולּפ .םינוגינ

 ךעליירפ ַא ךיז טגָארט ןפיש יד ןופ ,םיצולח טימ ןפיש ןָא ןעמוק'ס .ןוויטָאמ

 ,דנַאל ןטלַא ןופ רעיײנַאב יד ןופ ,?יל-יל-ַח-הי;

 ןוא ,םערָאפ-וװיטַאטישטער ןיא רָאנעט ןכרוד טצעזעגרָאפ טרעוו גנולייצרעד יד

 שרַאמ םעד רעביא ןביג סעידָאלעמ יד .רָאכ-ןעיורפ ןוא-רענעמ ןכרוד ךָאנרעד

 ,רבדמ ןיא ןעלמעקדןענַאװַארַאק ןופ

 ןוא גרעב יד ןיא קעװַא ןענעז ןלַאקַאש עטגָאיעצ יד; :גָאזנָא םעד טיג סַאב רעד

 !"ןירַא רבדמ ןיא, :ןלױפַאב טָאה תויח יד ןופ גינעק רעד

 ןעמיה ַא טלַאש סע בעל םעיינ םעד ןופ טּפַאכרַאפ טרעוו דנַאל עצנַאג סָאד

 ןיא ךָאנרעד ךיז טלדנַאװרַאפ סָאװ ,ָאטַארעדָאמ-ָאּפמעט ןיא טגניז רָאכ רעד

 ייב יװ ,"הפ ילד -- הפ ילד; :ןעגנַאלק טרעה ןעמ .גנַאזעג-סקלָאפ ךעליירפ ַא

 ןופ לַאניפ רעד ,"יל-יל-ַח-הי; דיל-םיצולח סָאד רעדיוו ףוס םוצ ןוא ,טעברַא-יוב

 ןופ שימעג סָאד ןטענקעג טנעה יד ןבָאה ױזַאא :ויטַאטישטער רעד זיא ןעמיה

 ."דמַאז ןוא טנעמעצ

 סַאב רעד ןוא ,ןעמיטש יירד ןופ רָאכ-ןעיורפ ַא ךָאנרעד ןוא רָאכ רעטשימעג רעד

 ,סָאַאכ ,ןסנַאנָאסיד טרעה ןעמ ."ָארגעללַא; ןוא "ַאװערבַאלַא; ןעגניז ,רָאנעט ןוא

 ...רעטיוועג ַא ...ןַאגַארּוה ַא ,עגופ עקידלטרעפיירד ַא טלַאש'ס

 ןומישיה לומ
 'ץיבינדולח ,י לש ודובעב יקסנולש םהרבא לש המיאופ

 .סקז .י לש הקיסומה
 נענש

 1935 ב 'זדולב ספדוהש ,םרטנוקה לש רעשה

 ,1935 ןיא שזדָאל ןיא טקורדעג ,עבַאגסיױא רעד ןופ טַאלב'לטיט רעד

 יי

 'טרעצנָאק רעקירעייייה רעד ןָא ךיז טביוה ,ןדלָאמעג ןיוש ןבָאה רימ יװ

 םוצ ,"ןומישיה לומ , סקַאז .י ופ עטַאטנַאק רעד טימ ,,רימזה; ןופ ןָאזעס

 רעד רעטנוא טריפעגסױא טרעװ קרעוװו סָאד .יקסנָאלש .א ןוסש טסקעט

 יַָאמרַאהליפ , ןיא ,.ח ,ד ןטס:28 םעד ,גאטנָאמ ,רָאטיזָאּכמָאק ןופ גנוריגעריז

 .לַאז-"עינ

 רעשזדַאל ,רָאכ "רימזה;} רעטשימעג רעד :ךיז ןקילײטַאב טרעצנָאק ןיא

 ,יקציושסוק .מ רָאטנַאק רעביוא :ןטסילָאס יד ןוא רעטסעקרָא-עינָאמרַאהליפ

 .ַא .א רעפעפ ה ,ןַאמלעה .א ערעּפָא רעװעשרַאוװ ןופ טסיטרַא

 .שזדָאל ,246 .רג *טַאלבסקלָאפ רעיינ ,)
 .(1935 רעבָאטקָא 5
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 רעדיוװ טָאה טעברַא יד .ויטַאטישטער ןייז טימ רָאנעט רעד טגנערב גנוקִיורַאב

 ,טנַאהרעביא יד

 .טעברַא רעד ןופ ןוחצנ םעד טרירטסוליא עטַאטנַאק רעד ןופ רעמונ רעטצעל רעד

 ןופ ןעמיה םעד ָאּפמעט-שרַאמ ַא ןיא ןעגניז ןטסילָאס ןוא ןעמיטש טכַא ןופ רָאכ ַא

 ."ורּפָא ןוא טעברַא

 רעטשימעג רעד ןעוועג ןענעז לקַאטקעּפס-קיזומ ןזעידנַארג ןופ רעמענלײטנָא יד

 -ןטיּפלוּפ רעלופ ןייז ןיא רעטסעקרָא-עינָאמרַאהליּפ רעשזדָאל רעד ,רָאכ-"רימזה;

 ןיטסיטרַא עטנַאקַאב ,יקציוועסוק השמ רָאטנַאקרעבָא : ןטסילָאס יד ןוא גנוצעזַאב

 עשירַארעטיל יד .ערעדנַא ןוא רעפעפ .ה ,ןַאמלעה .ַא ערעּפָא רעװעשרַאװ רעד ןופ

 שטיוועינדַאלכ ףסוי ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא עמעָאּפ רעד ןופ גנוטעברַאַאב

 סָאװ ,(ביבא-לת ןופ רעטסיימעגריבעציוו .וועג ,לארׂשי ןיא טניוװ ,דלח ףסוי טנייה)

 ףיוא רָאטקעל ַא ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא ןוא "רימזה, ןופ סרעריפ יד ןופ ןעוועג זיא

 ,שזדָאל ןיא סעמעט-קיזומ

 ןיא 1925 רעבָאטקָא ןטס28 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא טרעצנָאק-ערעימערּפ רעד

 םעד דצמ עיצקַאער עשיטסַאיזוטנע ןַא ןפורעגסיורַא טָאה ןוא לַאז-עינָאמרַאהליפ

 עכעלטע ךָאנ רעטעּפש ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא עטַאטנַאק יד .םלוע ןטקַאּפעגנָא

 .קעווונעלעה טרָא-ורּפָא שזדָאל ןבעל ןטנַאקַאב ןיא ןוא עינָאמרַאהליפ רעד ןיא לָאמ

 צי

 יד טימ ןריפפיוא סָאד ןעוועג זיא סקַאז קחצי ןופ וטפיוא רעסיורג רערעדנַא ןַא

 ---1813) ידרעוו עּפעזושזד ןופ "ַאטַאיװַארט, ערעּפָא יד "רימזה; ןופ תוחוכ ענעגייא

 טלַאמרָאנ ןיא וליפַא סָאװ ,םענרַאפ ןסיורג ןופ טסעמרַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,(4

 זיא סָאד ביוא ,המכו המכ תחא לע ,גנורעדנוװרַאפ ןפורעגסיורַא סע טלָאװ ןטייצ

 ןעוו -- המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טנעָאנ -- 1929 ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ,סעדרָאה עשיצַאנ יד ןופ תולוק עדליוו יד ןגָארטעג ןיוש ךיז ןבָאה סע

 עזיב שזרָאשז ןופ "ןעמרַאק , טריפעגפיוא טָאהעג ןיוש רע טָאה רעירפ טייצ ַא טימ

 ןעוועג סע זיא טלָאמעד .טציא יו גנּוװש לופ ױזַא טימ טשינ רעבָא ,(1875---1838)

 ןגיטשעגרעביא טָאה סָאװ ,גלָאפרעד רעשילַאקיזומ-שירעלטסניק ַא -- טציא ,ווּורּפ ַא

 .ןעגנוטרַאװרעד עלַא

 טָאה סקַאז קחצי .רעקילעפוצ ןייק ןעוועג טשינ זיא *ַאטַאיװַארט , ןופ ביולקוצ רעד

 רעשיריל ןופ רָאנ ,רעטקַארַאכ ןשיטַאמַארד ןופ ערעּפָא ןייק ןלעטש וצ טכוזעג טשינ

 ןַא רָאנ ,טקעפע ןכעלרעסיוא ןופ ןטנעמָאמ ןייק טכוזעג טשינ טָאה רע .טייקנייש

 רעד ףיוא טכַא טגיילעג לעיצעּפס רע טָאה .טלַאהניא ןשיגָאלָאכיסּפ ןופ עיצקַא

 -גנַאזעג יד .רעשיטסיטרַא רעד ףיוא טשינ ןוא ערעּפָא רעד ןופ טייז רעשילַאקיזומ

 ןטסנעלק םעד ןָא ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז ָאדערפלַא ןוא ַאטעלָאיװ ןופ סעיטרַאּפ

 ,ָאווינ-קיזומ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז רעטסעקרָא ןוא רַָאכ רעד ןוא םגּפ

 עיצקעריד רעד רעטנוא "רימזה, רעשזדָאל ןופ גנוריפסיוא רעד ןיא "ַאטַאיװַארט;

 םענײמעגלַא ןיא שינעעשעג עשילַאקיזומ עקיגנַארטשרע ןַא ןעוועג זיא סקַאז קחצי ןופ

 ,שזדָאל ןקידהמחלמרַאפ ןשידיי ןופ ןבעל
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 "רימזה,, רעשזדָאל ןכרוד "ַאטַאיװַארט , ןופ רעריפסיוא-טּפיוה יד טימ (ןטימ ןיא) סקַאז .י

 | צי
 שזדָאל ןיא "רימזה; רעד טָאה ,שטיוועינדָאלכ ףסוי ןבעגעגרעביא רימ טָאה סע יו

 -עטיליקיזומ רעשידיי ןוא רענײמעגלַא ןופ ,קעטָאילביב עלופטרעוו ַא טגָאמרַאפ

 ךיוא יו ,קרעוו ענענישרעד ןופ סעבַאגסיױא ערעייט ןעוועג טרָאד ןענעז סע .רוטַאר

 ןענופעג טרָאד ךיז טָאה ךיוא .ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי עטנַאקַאב ןופ ןדי-בתכ ךס ַא

 ,קילַאיב ,םכילע-םולש ,ץרּפ ,עלעדנעמ ןופ ויכרַא-ווירב רעטנַאסערעטניא ןַא

 .ערעדנַא ןוא רואינש .ז

 ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ רעדילגטימ ייווצ ןבָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 םעד ןטלַאהַאב וצ עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ,ןיוועל טנומגיז ןוא וועל םייח

 .ןבָארגַאב ןוא סנטסַאק עסיורג ןיא טקַאּפרַאפ םיא ןבָאה ייז .לַאירעטַאמ ןצנַאג

 .ןרָאװעג ןענופעג טשינ זיא טרָא סָאד ןוא ,ןעמוקעגמוא ייז ןענעז עדייב

 טנעגיריד רעד סקַאז קחצי

 ,רָאכ ןופ עבָארּפ ַא וצ ןדַאלעגנייא

 עקידנדייננש ,רעדניק ןופ ןעיײירשעג .טשיורעג טָאה סַאג-ָאגעקסניליק עלָאמש יד

 :שזָארָאד עקידנרָאפכרוד ןופ ןפורסיוא-ָאיװ עקיכליה ,ןעײװמַארט ןופ ןעגנַאלק

 עצרַאװש ַא ןעזעגנָא ךיז טָאה סנטייוו רעד ןופ .טנװָא רעקידלמוט ַא --- סעשזַאק

 ךימ טָאה רע ןוא ןסקַאז טימ טגנערבעגנעמַאזוצ ךימ טָאה לַאפוצ ַא ,1928 יַאמ
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 רָאפכרוד םעד טלעטשרַאפ ןוא סַאג קיטש ַא רעביא טגיילעצ ךיז טָאה סָאװ ,עסַאמ

 .גנַאגכרוד ןוא

 הביס יד ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןוא טקנוּפלמַאז םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ

 עבָארּפ יד ןרעה ןעמוקעג "רימזה, ןופ םידיסח יד ןענעז סָאד :ףיולפיונוצ ןופ

 ןענעז רימ ןוא טנעגיריד ןרַאפ געוו ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא לענש .רָאכ רעייז ןופ

 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןעגנוטיירגוצ ןופ ןטונימ עכעלטע ךָאנ .רעיוט ןיא ןיײרַא

 .עבָארּפ

 ןופ גוצסיוא ןַא -- "רָאכ-םיתשלּפ, :ןעגנופַאש ענעדישרַאפ ןופ ןגיובנגער ַא

 ןיא דילסקלָאפ -- ?עװַאּפ ענעדלָאג יד , ;"הלילד ןוא ןושמש. ערעּפָא סנַאס-ןעס

 -גרָאסומ ןופ גוצסיוא ןַא : דילסקלָאפ -- ?עלָאגעלַאב רעד; ; סקַאז ןופ גנוטעברַאַאב

 ,"ַאטַאיװַארט , ןופ ןלייט ןוא "ןונ ןב עשוהי; עירָאטַארָא סיקס

 ,טסנוק רעלַאקָאװ ןופ ןעמרָאפ עלַא -- ערעּפָא ,עירָאטַארָא ,דילסקלָאפ

 -- םעטָא רעד ,עטלושעג טוג -- סעמיטש יד :עטקעפרעּפ ַא -- גנוריפסיוא יד

 -- עיצַאטערּפרעטניא יד ןוא ענעפילשעג ַא -- עיצקיד יד ,רעכעלטייהנייא ןַא

 רָאטיזָאּפמָאק ןכרוד ענעבירשעגרָאפ יד ןופ ןגױנּפָא ןייק ָאטשינ .עשיסַאלק ַא

 ןעגנורעדָאפ יד טיול ןסָאמ-טקַאט עלַא ןוא ןסנַאוינ עשימַאניד עלַא .ןעגנוזײװנָא

 ,רעפעש ןופ

 יד ןעגנערב וצ זיא טנעגיריד ןופ עבַאגפיוא יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה סקַאז קחצי

 םייב ךיז רע טָאה .ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז יװ ,ױזַא רָאטיזָאּפמָאק ןופ גנופַאש

 רָאטיזָאּפמָאק ןופ ןעגנַאלרַאפ יד וצ טסַאּפעגוצ ןריגיריד םייב ןוא ןריטערּפרעטניא

 .טנכייצעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא ךעלבעטשכוב טריפעגסיוא ןוא

 עלעניגירָא ןַא ענייז טַאהעג רע טָאה ןריגיריד ןופ טייז רעשיטעטסע רעד עגונב

 ,גיוא סָאד ךיוא רָאנ ,רעיוא סָאד ןקיטעז וצ ןפורַאב רָאנ טשינ זיא קיזומ זַא ,גנוניימ

 לעטשעג רעצנַאג ןייז ןוא ןעגנוגעװַאב ענייז זַא ,ןעקנעדעג טנעגיריד רעד ףרַאד

 ןענעז סָאװ ,רערעהוצ יד ייב ןקורדנייא עלעוזיו עמענעגנָא ןפורסױרַא ןלָאז

 ,רעיושוצ ךיוא קיטייצכיילג

 רעשיטעטסע ןופ עיצַאקיפינָאזרעּפ יד ןעוועג ןריגיריד ןתעשב עקַאט רע זיא

 ,סעבָארּפ יד תעשב יװ ,עניב רעד ףיוא ןטרעצנָאק תעשב ױזַא ,גנוריפפיוא

 געט עטצעל ענייז

 ןייק ןפָאלטנַא ,ערעדנַא רעטנזיוט יו ,רע זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ןרָאװעג ןוא טנכייצעגסיוא ךיז ,קירבַאפ ַא ןיא רָאכ ןסיורג ַא טריפעג ,קָאטסילַאיב

 ,ךיז טיצרַאפ המחלמ יד זַא ,רעבָא קידנעעז .ָאידַאר ןשיטָאטש ןופ סרעטייל יד ןופ

 ןייז ןענופעג ךיז טלָאמעד ןבָאה סע ּוװ ,עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה

 (גרעבדנַאז דוד םייח 'ר קסמָאדַאר ןיא לָאמ ַא ןטנַאקַאב ןופ רעטכָאט יד) יורפ

 .רעדניק ןוא

 טעמדיוװעג ךיז .טייקיטעט עשילַאקיזמ ַא טלקיװטנַא רע טָאה עשרַאװ-ָאטעג ןיא
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 -רוטלוק ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאבטימ ךיז ןוא ןרָאכ-רענעמ ערענעלק לעיצעּפס

 ןרָאװעג טקישעגסױרַא רע זיא ?סעיצקַא, יד ןופ רענייא תעב .ןעגנומענרעטנוא

 ,עקנילבערט ןייק

 םולבלעגניר לאונמע ר"ד ןופ ווירב ןטנַאקַאב ןיא טנָאמרעד טרעװ ןעמָאנ ןייז

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןשטנעמ-רוטלוק עשידיי יד ןגעוו

 ץיפאר ;גָאיל ביב

 ,(684 'ז) 1967 םילשורי ,תכרעמ תדעו ייבוחוטסנוצ רפפ
 ביבא-לת ,"עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשּפיױא ןוא ןברוח, :טדַאטשיינ ךלמ
 .(526 ,454 ,313 ז"ז) 8

 ,214 ,204 ז"ז) 1953 סערייא-סָאנעוב ,ףןרעטש ענעשַאלרַאפ, :ווָאקרוט סַאנַאי
8, 244). 

 -- יקסנַאלש .א ןופ -- 'ןומישיה לומ , עמעָאּפ רעד וצ סקַאז .י ןופ עטַאטנַאק יד
 ,1935 רעבָאטקָא 5 ,שזדָאל ,"טַאלבסקלָאפ רעיינ,

 --1952 קרָאי-וינ .יױלױּפ ןיא ןלוש-ָאשיצ ןופ ךוב"רוכזיירערעל, : ןַאדשזַאק .ש ,ח .דער
 ,(453 'ז) 4

 .(21 'ז) 1928 רעבמעווַאנ ;(8 יז) 1928 רַאונַאי ,עשרַאװ -- יטלעוו םינזח יד ןוא לוש יד,
 רעשירָאטסיה רעשידיי ,ַאטענ רעװעשרַאװ ןופ ןציטָאנ :םולבלעגניר לאונמע
 ,(315 'ז) 1952 עשרַאװ ,"ךוב-שידיי , גַאלרַאפ ,ןלױּפ ןיא טוטיטסניא
 רעשירָאטסיה רעשידיי ,ייווצ דנַאב ,ַאטענ ןופ םימתכ :םולבלעגניר לאונמע

 .(205 ,14 ז"ז) 1963 יַאמ ,"ךוב-שידיי , גַאלרַאפ ,ןלױּפ ןיא טוטיטסניא
 -קעמ ,דנַאב -םישודק ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל :גייווצרעבליז ןמלז
 ,(3917 יז) "עבשילא , גַאלרַאפ ,1967 יטיס-עקיס

 1/110022 ת/. 10ע00102: 21658 ט116716 0240... 06מ/ז. 1:0011818 1118000228

 ןטנעש 60.14 .2.2. רעהעפטק8ט8--1,002--1412866 1947 (15 יז)
 -שידי גַאלרַאפ ,ןליוּפ ןיא רעטַאעט שידײי :גרעב דורג-ווָאקרוט קחצי

 .(126 'ז) 1951 עשרַאװ ,"ךוב
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 (1947=-1886) יבר רעצישזדָאמ

 ןקיטנייה ןזיב ןוא גנוײטשטנַא ריא ןופ

 טשינ גנוגעװַאב עשידיסח יד טָאה גָאט

 -ָאנ ריא הניגנ ןיא ןעז וצ טרעהעגפיוא

 -ןסַאמ רעשידיי רעד .רעטײלגַאב ןטסטנע

 עגנַאל ןופ ךשמ ןיא זיא סָאװ ,שטנעמ

 ןכָאנ ןרעיורט וצ ןרָאװעג ןגיוצרעד תורוד

 ןופ ןרָאװעג ןפרָאװַאב ןוא םילשורי-ןברוח

 ןגעק םירוסיא עגנערטש טימ םינבר יד

 ןעמוקַאב לָאמ ַא טימ טָאה ,הניגנו הריש

 ,רעמ ךָאנ .ןליּפש ןוא ןעגניז ףיוא רשכה ַא

 וצ ךיז ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא זיא רע

 -ַאכקַאװ רעשידרע רעד ןוֿפ ןרעטייוורעד

 עקידתובצעיקידתועשר עריא טימ עילַאנ

 תובהלתה ןוא החמׂש טימ ידכב ,סערעפס עשילמיה יד וצ ןבייהרעד ךיז ןוא םירדס

 ,טָאג וצ ןייגרעד

 ,טלָאמעד וליפא ןעגניז ןסייהעג רעטשרע רעד טָאה (1760---1700) בוט-םש-לעב רעד

 טָאה (1810--1740) רעוועשטידרעב קחצי יול :הריבע ןַא טימ לשכנ טרעוו ןעמ ןעוו

 ןוא ;םימחר-ירעש יד ןענעפע ןעק'מ ןכלעוו טימ חוכ ַא טליפרעד ןוגינ םעניא

 ,טמוק? : ןפורעגסיוא טייקטסיירד טימ ןיוש טָאה (1811---1772) רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר

 .גנַאזעג ךרוד רָאנ ,דייר ךרוד טשינ .טָאג וצ געוו םעיינ ַא ןזייוו ךייא ךיא לעװ

 ."ןײטשרַאפ זדנוא טעװ למיה רעד ןוא ןעגניז ןלעװ רימ

 עכלעוו וצ ,סעיטסַאניד עשייבר יד ןופ טקַאט ןטיול ןעגניז ןעמונעג םידיסח ןבָאה

 ךרד ןייז טיול ןעגנוזעג טָאה ףיוה רעשייבר רעדעי ןוא ,קירעהעגנָא ןעוועג ןענעז ייז

 יד ,קיצרַאה ןעגנוזעג ןבָאה רענַיַארקוא ןוא רענילָאװ יד :תודיסח ןיא הטיש ןוא

 ,עיצַאטידעמ רעקידלכׂש טימ -- עשיווטיל יד ,שיטסימ ןוא קיניזפיט --- רעשטיווַאבול

 ,טנעמַארעּפמעט טימ -- עשיליוּפ יד ןוא

 יז ןבָאה םיללכ-קיזומ ןייק ןוא ןטלַאהעג טשינ םייבר יד ןבָאה שינעטנעק-קיזומ ןופ

 ןגָאירַאפ וצ ידכב ,תוקבד ןוא החמׂש טימ ןעגנוזעג רעבָא ןבָאה יז .טנרעלעג טשינ

 רקיע רעד .דובכה אסכ םוצ שטנעמ ןשידיי םעד ןרעטנענרעד ןוא הרוחש-הרמ יד

 ןריטערּפרעטניא ױזַא יו .טגניז'מ ױזַא יװ רָאנ ,טגניז'מ סָאװ ןעוועג טשינ זיא

 תובהלתה ֹוצ שטנעמ םעד ןריפ ןוא תוימשג ןופ ןעוטסיוא ןלָאז ייז זַא ,ןעגנַאלק

 םעד ןעמוקַאב טנעקעג ןוגינ רעשידיי-טשינ ַא וליפַא טָאה .חורה תוממורתה ןוא

 ,הנווכ ןוא שפנה תוכּפתשה טימ ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא רע ביוא ,ןוקית ןקירעהעג

 :(?--1751) ביוט קיזייא קחצי 'ר ,יבר רעווילַאק ןטימ ןעשעג זיא סָאד יו ,ױזַא
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 .דלַאװו ַא ןוא זיור ַא ןגעוו דיל ַא ךעטסַאּפ ןשַיוג ַא ןעגניז טרעהעג לָאמ ַא טָאה רע

 דלַאב יז טָאה ןוא קנופ ןשילמיה ַא טליפרעד עידָאלעמ רעד ןיא טָאה קידצ רעד

 טָאה יבר רעד .תולג ןוא הניכש רעד ןגעוו רעטרעװ ענייז טימ ןעגניז ןביוהעגנָא

 .ןוקית ןתמא ןייז ןבעגעג םיא טָאה ןוא ארחא-ארטס רעד ןופ ןוגינ םעד טזיילעגסיוא

 גנורעטסײגַאב רעזעיגילער ןופ לַאװק ַא ןרָאװעג ןוגינ רעקיבלעז רעד זיא טָא ןוא

 .ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה רַאפ

 -רעביא ןרעביא ןשַרד ןוא ךעלטרעוו טימ ןטָאשעג םייבר יד ןבָאה םעד ץוח ַא

 טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה סע ּוװ ,ףייה עשייבר ןעוועג .הניגנ ןופ חוכ ןכעלריטַאנ

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,םירָאמזעלק ןוא םיררושמ ,סהליפת:לעב ןוא םינזח ,םינגנמ

 ןענעז טפָא סָאװ ,ענעגייא ןסַאפרַאפ ןוא סעיציזָאּפמָאק סיבר םעד ןטיײרּפשרַאפ טימ

 ...ןיבר םעד ןרָאװעג ןבירשעגוצ ייז

 ןעוועג הניגנ זיא ייז ייב .םייבר רעצישזדָאמ יד ןופ ךרד רעד ןעוועג זיא רערעדנַא ןַא

 -רעניא ןגָאמרַאפ וצ ןעוועג גונעג טשינ .ןענרעל ןוא ןענעק ףרַאד ןעמ סָאװ ,הרות ַא

 טָאה .ןזיורבפיוא-טסייג עשינַאטנָאּפס ןופ ןטנעמָאמ ןיא ןפַאש וצ ןוא גנַארד ןכעל

 רעצישזדָאמ רעטלַא רעד ,הניגנ רעשידיסח ןופ רבחמ רעסיורג רעטשרע רעד ןיוש

 ןגיוצעג ךיז טָאה ןיסחויה תלשוש ןייז סָאװ --- (1920--1848) בוַאט לארׂשי 'ר ,יבר

 לאקזחי 'ר ןופ עדייז רעד ,ןמלז המלש 'ר ,םידימלת-ט"שעב יד ןופ םענייא ןופ

 ןופ) "רעטסײמיגנַאזעג -- תוניגנב חצנמ, רפס ןופ ןטָאנ טנרעלעג -- רערימזָאק

 לואש 'ר ,םוקמ-אלממ ןייז ןוא ,(1924--1853 ,במָאלָאג ןסינ יבצ ליכׂשמ רענליוו

 הדמתה סיורג טימ טָאה ןוא רענעייל-ןטָאנ רעטינעג ַא ןעוועג ןיוש זיא ,רזעלא הידידי

 יד ןעוועג ןליוּפ ןקידהמחלמרַאפ םעד ןיא עדייב ייז ןענעז ,עירָאעט-קיזומ טנרעלעג

 -ָאּפמָאק רעטרעדנוה ערעייז ןוא ,הניגנ רעשידיסח ןופ ןטנַאטנעזערּפער עטסטלוב

 ןרעוו סָאװ ,סעידָאלעמ-סקלָאפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז םינוגינ-סעיציז

 .גנוטײרּפשעצ רעשידיי רעד ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא ןעגנוזעג גָאט ןקיטנייה ןזיב

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי עקידנדיילטיונ יד טעמדיוועג ,"ןוגינ רעזָאלמיײה; רעד

 זיא סָאװ ,ןלַאפ 22 ןופ ןוגינ-"הרכזא, רעשיגעלע רעד ; המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ןויצ ךָאנ ןקידנעקנעב ןופ עציקס עשילַאקיזומ עשיפַארגָאיבָאטױא ןימ ַא ןעוועג

 ןופ רענייא יו טניד רעכלעוו ,"בקעיל 'ה רמא; ןוגינ רערעלוּפָאּפ רעד ןוא ; ןיבר

 דיסח שיא; גנולעטשרָאפ לארׂשי ןיא רעכיירגלָאפרעד רעד וצ ןוויטָאמ-טּפיוה יד

 עכלעזַא ןוא -- "רעצישזדָאמ ןטלַא םעד; לארׂשי 'ר ןופ ןעגנופַאש יירד עלַא -- "היה

 "םידוהיל; ,"םייח לכלכמ, ,"ךצראל החמׂש, ,"וננעמל אל, :יװ ,םינוגינ עטנַאקַאב

 ןענעז -- רזעלא הידידי לואש 'ר ןוז ןייז ןופ ענעפַאשעג -- ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא

 ןבָאה ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ רצוא-קיזומ ןיא ןיירַא טייקידתוירוקמ רעייז קנַאד ַא

 עטסטיירב יד ןשיװצ גנַאזעג שידיי ןבעלפיוא ןפלָאהעג ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא

 .ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןטכיש

 צ 
 ,םָאדַאר ייב ,וװָארעשזָא לטעטש ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא בוַאט רזעלא הידידי לואש

 הרות טּפַאזעגנייא ךיז ןיא רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש ןוא
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 ,ןעמוקַאב רע טָאה גנולקיװטנַא רעשילַאקיזומ רַאפ ןטייקכעלגעמ רעמ ךָאנ .הניגנ ןוא

 ןילבמעד-ץישזדָאמ לטעטש ןיא בר יװ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רעטָאפ ןייז ןעוו

 סרעטנעצ:-תודיסח עטסערג יד ןופ םענייא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ,(1891)

 ,ןינב ןקידתובחר ַא ןיא ןוא לסייוו רעד ןופ סעגערב ענירג יד ייב ,ָאד .ןלוּפ ןיא

 ענייז טגנערברַאפ רע טָאה -- רעמײב-עילָאּפָאט עטכידעג טימ טלגנירעגמורַא

 רעפסָאמטַא רעד טימ ןעמַאזוצ ,שזַאזייּפ-רוטַאנ רעקימורַא רעד .ןרָאי-טנגוי עטסנעש

 ַא יװ טָאה רע ןוא טייקכעלנעזרעּפ ןייז טקיטלַאטשעג ןבָאה ,הניגנ ןוא השודק ןופ

 ןרָאװעג זיא רע זיב --- לַאוװק-הרות ןופ : ןלַאװק ייווצ ןופ ןעקנורטעג רעקיטשרוד

 -הניגנ ןופ ןוא ,רתסנו הלגנ ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה ןוא םיקסוּפ ןוא ס"ש ןיא יקב

 יד ןטײרּפשרַאפ ןיא טנַאה עטכער סרעטָאפ םעד ןרָאװעג זיא רֹע זיב --- לַאװק

 ןוא סעיציזָאּפמָאק סרעטָאפ ןופ ןטָאנ יד ןבירשרַאפ טָאה רע .הניגנ רעצישזדָאמ

 ,םינגנמ ןוא םיברוקמ עלַא םינוגינ יד טנרעלעגסיוא

 ךָאנ -- רעטעּפש רָאי ריפ ןוא ,ץלעק ייב ,ווָאקַאר ןיא בר ןרָאװעג רע זיא 1916 ןיא

 ןופ ר"ומדא רעד יװ ןרָאװעג טניורקעג רע זיא -- רעטָאפ ןייז ןופ הריטּפ רעד

 רָאי ןיא ןוא ,װעשטרַאק ןיא רָאי עכעלטע ןעוועג רעטעּפש ךָאנ זיא רע .ץישזדָאמ

 ןוא עלעטש-תונבר ןייז טזָאלרַאפ ,םידיסח ענייז ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא ,רע טָאה ,8

 ןוא שרדמ-תיב ןייז ּוװ ,עשרַאװ ייב ,קצָאװטָא טרָארוק ןטנַאקַאב ןיא טצעזַאב ךיז

 רעד .הניגנ רעצישזדָאמ ןופ עינשזוק יד ןרָאװעג ןענעז "לארׂשי-תראפת; הבישי

 ןוא טסייג-הרות ןטימ ןעמַאזוצ ,ףיוה ןשייבר ןופ טכַארּפ ןוא םענרַאפ רעשיריבג

 רעשילַאקיזומ וצ ןיבר םעד טריריּפסניא ןבָאה ,םורַא ןצנַאג ןופ עינָאמרַאה-רענעט

 .תודיסח:הניגנ רעצישזדָאמ ןופ הפוקת ענעדלָאג יד ןעוועג זיא סָאד .טייקשירעפעש

 ,םידיסח רעטנזיוט ןוא ,(700 םירמוא שי) םינוגינ רעטרעדנוה ןפַאשעג טָאה רע

 ןוא ןעגניז וצ יבר ןטימ ידכב ,קצָאװטָא ןייק ןעמוקעג ןענעז םינזח ןוא םינגנמ

 ,הריש ןגָאז

 ךעלעגייפ עקידנעשטשיּפ יד טימ ןעמַאזצ רע טגעלפ ןגָאטרַאפ עקידרעמוז ןיא

 ענעקנוזרַאפ ,סעידָאלעמ עקידניזרד-ןיזר : םינימה לכמ ןעגנַאזעג-ירפ ענייז ןביײהנָא

 עקידתוקיתמ ןוא ,םיטויּפ ןוא תוליפת :ןעגנַאזעג עשיריל-םיטניא ןוא ,טעמוא ןיא

 ןוא תוליפת ןופ רעטרעוו טימ לייט ,ןטַאמזילעמ ןוא ןשטיינק עשידיי טימ םינוגינ

 לָאמ ַא ןוא טעָאּפ ַא ןופ ןסוגסיוא-ליפעג עשינַאטנָאּפס לָאמ ַא : רעטרעוװ ןָא לייט

 ןיילַא רע זיא םעד ץוחַא ,םכח-דימלת ַא ןופ סעיציזָאּפמָאק עטריטקַארט-שידָאטעמ

 טימ טגעלפ רע ןוא ,עמיטש-רָאנעט רעקרַאטש ַא טימ ,רעגניז רעקַאמשעג ַא ןעוועג

 ןייק ןליוּפ ץנַאג ןופ םינגנמ ןעִיצ םיארונ-םימי יד ןיא דומע ןרַאפ ןענעוװַאד ןייז
 ,קצָאװטָא

 ךוזַאב ַא םענייז ןבירשַאב ױזַא לָאמ ַא טָאה ןישריה והילא רענעק-קיזומ ןוא ןזח רעד

 עטיוט ַא...2 : רפסה תלחתה ַא ךָאנ הדועס ַא תעשב ,רזעלא הידידי לואש 'ר ןיבר םייב

 וליפַא .רעפסָאמטַא עצנַאג יד ןוא םלוע ןצנַאג םעד טשרעהַאב טייקליטש עשיטסימ

 ןענעז ,טלקַאװעג זָאלשירטעמיס טייצ עצנַאג יד ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלרעייפ-טכיל יד

 ךיז טסיג צזױּפ עשיטסימ עקידריווקרעמ יד .ןרָאװעג טרעווילגרַאפ יווװ ךיוא
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 טבייה ומצעבו ודובכב יבר רעד סָאװ ,ןוגינה-תלחתה םעד טימ ףיונוצ רַאבלטיממוא

 יו טָאה ,טנַאקַאב ןיוש זיא ןוגינ רעד ןעמעוו ,םלוע רעד ...ןעמורב וצ ָאמיסינַאיּפ ןָא

 ןוא ןָאטעג קילב ןקידתדוקפב ַא רעבָא טָאה יבר רעד .ןּפַאכרעטנוא טלָאװעג דימת

 ; םמותשנ רע ךיא ןוא ךיז טמערַאװעצ עמיטש סניבר םעד ...! ליטש ! ַאש -- רעדיוו

 ,ץַאע-?ַאה, --- ןטנוא ןוא ?עד;-"עצ/ ַא טימ ןביוא ! רָאנעט-ןדלעה רעשיטַאמַארד ַא

 טליּפש סע זַא ,זייוונטייצ שממ ךיז טכוד סע : ןעגניז ןייז ןופ טייקטכייל יד טנייה

 ןקיסעמ-רוטַארָאלַאק ַא ייב שיגרמ סע רימ ןענעז רעדנוזַאב ,רמז-ילכ ַא ץעגרע

 ,רעקידמינּפ-תרדה רעד טָא שיט םייב טציז סע ןוא .ןוגינ ןשימטיר-שיפיצעּפס רעדָא

 םיא ףיוא טור סע ...ןטייצ סכלמה המלש ןופ ּפיט רעשילביב-שיטימעס ,רעשירעלָאמ

 ענעדישרַאפ עמיטש ןייז טימ סיוא רע טעברַא ןעגנוגנערטשנָא םוש ןָא ןוא הניכש יד

 ...רעגניז ןוא םינזח עסיורג ןשטניוו טגעמעג ךיז ןטלָאװ סע סָאװ ,קיטשטסנוק

 רעקרַאטש ןיימ בילוצ ,רעבָא ,ךיא בָאה ,רַאבלטיממוא םינוגינ יד ןענעכייצרַאפ

 סָאװ ,ןוז ןרעטלע ןייז ןופ ןעמונעגפיוא ייז בָאה ךיא ןוא ,ןזיװַאב טשינ גנורעטסײגַאב

 ןיבר םעד ךיא בָאה ,ךיז ןענעגעזעג םייב .טנכייצעגסיוא םינוגינ שקיטכערּפ יד ןעק

 יד טרעסעבעגסיוא תופי םינּפ רבסב רימ טָאה יבר רעד ןוא ,ןעגנוזעגרָאפ ייז

 ,?ןלייטעד עשימַאניד יד ךיוא ןוא ןטקעפעד

 א

 ןופ ןפָאלטנַא סעבמָאב ןופ לגָאה ַא רעטנוא רע זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ,עקירעמַא ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןַאּפַאי ןוא קָאטסָאוװידַאלוװ ,ענליוו ךרוד ןוא ,קצָאװטָא

 -ירעמַא ןיא םייח-חור ַא ןזָאלבעגניײרַא ךרד ןשהניגנ-שידיסח ןייז טימ טָאה רע ּוװ

 טקעוועג עקירעמַא ןיא ךיוא רע טָאה ,ןלוּפ ןיא לָאמ ַא יו .םוטנדיי ןזעיגילער ןשינַאק

 ףיוא לָאמ ןטרעפ םוצ ןענופעג 1947 ןיא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,ןויצ תביש וצ ןדיי יד

 .ןרָאװעג רטפנ םעצולּפ רע זיא ,לארׂשייץרא ןיא ךוזַאב
 ִּצ

 ןייק ןעוועג טשינ רעבירעד זיא .דיסח ןשיליוּפ םעד ןעגניז טכַאמעג טָאה ץישזדָאמ

 םעד טגָאלקעגסיױא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג סע זיא דיסח רעצישזדָאמ ַא זַא ,לַאפוצ

 געו ןטצעל ןייז ףיוא טריפעג םיא טָאה'מ תעשב ,ןעמיה-"ןימאמ-ינא;, ןקירעיורט

 .עקנילבערט ןייק

 עיפ אר גָאיל ביב

 ,(ריל ,ה"ל ,ג"ל ,די-ז ז"ז) 1948 ביבא-לת ,ץישזדומ ידיסח דעו ,לארשי תראפת סרטנוק 1
 ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ ,דנַאב רעטייווצ ,תודיסח ןופ גנַאזטג סָאר :ןמש .ג 2

 .(308 'ז) 1959 סערייא-סָאנעוב ,עניטנעגרַא
 .(188 ,187 ,186 ז"ז) 1952 ָאטנַארָאט ,יןבעל ןשידיי ןיא הניננג:ץינלַָאט ס ןתנ
 ;(23 'ז) 1967 לירּפַא סערייא-סָאנעוב ,הניטנגראב םינזחה 'גא ,טלעוו-םינזח ןוא לוש יד

 ביבאילת--םילשורי .השרו ןושאר ךרכ ,םיובנירג קחצי : ךרוע ,תויולג לש הידּפולקיצנא

 ,(326 ,2325 ן"ז) 2
 (ת ;ב סנ



 ַאטַאריס ןושרג
(1877? == 1943) 

 ןענעז קיזמ ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ןענישרעד ןענעז סע ןעוו ,ןלַאפ טנַאקַאב
 ערעייז טימ ןבָאה סָאװ ,סנעמָאנעפ-םידיחי

 ןפורעגסױרַא ןטייקיעפ עכעלריטַאנרעביא

 עגונ סָאד זיא רקיעב .גנורעדנווורַאפ

 "ןזָאוטריװ ,קיזומ ןופ רעריפסיוא ןעוועג

 ןטסילַאטנעמורטסניא ןוא  ןטסילַאקָאװ

 -רַאפ ןבעל רעייז תעשב ךָאנ ןענעז סָאװ

 -עג ערַאדנעגעל ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 "ןילָאיװ יד ןופ רעטסערג רעד .ןטלַאטש

 -ָאקינ ינינַאגַאּפ ןטייצ עלַא ןיא רעלטסניק

 ןיא רעקיצנייא רעד :(1840--1782) ָאל

 ;(1928--1857) ָאיעטַאמ יניטסיטַאב ,ןָאטירַאב רעשיטַאמַארד ,רעגניז-ןרעּפָא רוד ןייז
 גינעק רעד ; (1928--1872) ָאקירנע ָאזורַאק רָאנעט-ןדלעה רעטמירַאב-טלעוו רעד

 וװַאלסינָארב ןַאמרעבוה טסינַאמוה ןוא שטנעמ רעקיצרַאה-טיירב ,גנַאלק-לדיפ ןופ

 ,עבטה רדגל ץוחמ ןופ ןעגנוניישרעד ןעוועג ןענעז עלַא ייז --- (1947---1882)

 רעד ןופ עטכישעג-רוטלוק רעד ןיא ןשינעטער ןבילבעג ייז ןענעז טנייה זיב סָאװ

 ,טייהשטנעמ

 טנכעררַאפ עכלעזַא וצ היכז יד טַאהעג טָאה סָאװ ,םינזח ןשיווצ ןופ רעקיצנייא רעד

 ;עמיטש-רָאנעט עשיטַאמַארד עלַאסָאלָאק .ַאטָאריס ןושרג ןעוועג זיא ,ןרעוו וצ

 ןוא ןטַאמזילעמ ,ןלירט יװ ,ןבָאגוצ טכעלגעמ עלַא טימ רוטַארָאלָאק ענעריובעגנייא

 ןטעברַא רעווש ןוא גנַאל ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןעגנוצוּפַאב עשיטנעמַאנרָא ערעדנַא

 רעד ןופ קנַאשעג ַא ןעוועג ייז ןענעז םיא ייב סָאװ ןוא ,ןשרעהַאב וצ ייז ידכב

 ,שזעפלָאס ןענרעל טכייל ןפלָאהעג םיא טָאה סָאװ ,טײקשילַאקיזומ עטנשריעג ; רוטַאנ

 עיציוטניא עפיט :םלוכ לעו ןוא ,ןסיוו ןשילַאקיזומ םענײמעגלַא ןוא עינָאמרַאה

 תולעמ יד ןעוועג ןענעז סָאד -- ןטפַאשנגיײא עלַא יד ןצונסיוא קירעהעג ןענעק וצ

 ענייא ןעוועג גונעג .ַאטָאריס ןושרג ,תורודב-דח רָאג רשפא ןוא ארדב-דח םעד ןופ
 המכ תחא לע ,רעגניז רעטוג ַא ןייז ןענעק וצ ןעגנונעכיײצַאב עטנכערעגסיוא יד ןופ

 .םערָאפ רעטקעפרעּפ ןיא --- סָאד ןוא ,ןעמַאזוצ עלַא טציזַאב טָאה רע ןעוו ,המכו

 צי

 ,םור רעייז ןברָאװרעד ןגעוו ענעדישרַאפ טימ ךיז ןבָאה םינזח-טלעוו עטְמירַאב

 רעייז ןופ טייקסיז רעד קנַאד ַא ןעמָאנ רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג

 ןקריו ןענעק וצ רעביוצ ןשיטָאנּפיה םעד ןיא ןגעלעג זיא חוכ רעייז .עמיטש

 ,גנַאזעג רעייז .רעיוא ןפיוא יו המשנ רעד ףיוא רעמ ,רערעהוצ ןופ המשנ יד ףיוא
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 הבושת וצ ללּפתמ םעד טקעװעג ךיוא טָאה ,טגייצרעביא ןוא טקִיורַאב טָאה סָאװ
 ,הליפת ןוא

 ךיז טָאה סָאװ ,קנופ ןקיליײה םעד טימ ןעוועג עיּפשמ ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןעוועג

 טהנעטעגסיוא ךיז ןבָאה ייז ןוא לוק ןקידמינונחת םענעכָארבעצ רעייז ןופ ןגָארטעג

 ךיז יז ןבָאה קיטייוו ןוא רעצ טימ .ןפוא ןקידנענייוו ַא ףיוא םלוע לש ונובר ןטימ

 .תוליפת ערעייז ןעמענוצ ןוא םימשה ירעש יד ןענעפע ייז לָאז רע ,םיא ייב ןטעבעג

 -"שפממ ינעה יננה, טימ ןוא טײקנלַאפעג טימ ,ןעוועג ייז ןענעז ןדײשַאב ןוא ליטש

 --- ףליה רעייז טימ ןוא ,למיה ןיא םיכאלמ יד וצ ןגָאלשרעד ךיז ייז ןבָאה טייקיד
 ..ירעכעה ךָאנ

 ןופ חוכ .חוכ ףיוא תונזח רעייז טיובעג ןבָאה סָאװ ,םינזח ערעדנַא ךָאנ ןעוועג

 ,סָאטַאּפ רעזעיגילער רעקידנסיירטימ ,טנעמַארעּפמעט רעקידרעייפ-םַאלּפ ,עמיטש

 ןשידיי-שיּפיט ןופ טרינגיזער טשינ קיטייצכיילג רעבָא ןבָאה יז ,"לודג רפוש לוקב;

 ןפורוצסורַא ןוא רעצרעה ןריר וצ ןעמוקעגנָא טכייל ייז זיא סע ןכלעוו טימ ,ץכערק

 עשידיי יד ףיוא העּפשה רעייז סָאװ ,ןזָאוטריװ-םינזח ןעוועג ןענעז סָאד .ןרערט

 -נעזָאר עלעסָאי .עסיורג רעיוהעגמוא ןַא ןעוועג זיא טלעוװו רעצנַאג רעד ןיא ןסַאמ

 ---1899) יקציוועסוק השמ ןוא (1942---1886) ןַאמשרעה יכדרמ ,(1922--1880) טַאלב

 טנעקעג טשינ ךיז טָאה ייז ןופ רענייק רעבָא :ןימ םעד ןופ ןעוועג ןענעז (5

 עכלעזַא טימ ןרָאװעג טניורקעג ןבעל םייב ךָאנ זיא רע .ַאטָאריס ןושרג וצ ןכיילג

 ןעמָאנ ןייז ןוא ?ָאװרַאק רעשידיי רעד, ,"םינזח יד ןופ גינעק רעד, : יו ןטעטיּפע

 ןדייטשינ ןוא ןדיי ןופ ןּפיל יד ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעג טעטעיּפ סיורג טימ זיא

 ןשיזָאוטריװ ןופ רעגערט-ןענָאפ רעד ןעוועג זיא רע .ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא
 ,טרָאװ ןופ ןיז ןטסנעש ןייז ןיא תונזח

 ּצ

 רעטסיגער ןטשרעטנוא ןופ זיא ,רָאנעט רעשיטַאמַארד רעקרַאטש ַא ,עמיטש ןייז

 ןעגנולקַאװ ןייק ןעוועג טשינ .רעבמעט םענעלָאטש ןופ ןעוועג רענעט עטסכעה יד זיב

 ןָאזַאּפַאיד רעגנַאל רעצנַאג רעד .ןטקנוּפ ערעכַאװש רעדָא ערעקרַאטש ןייק טשינ ןוא

 ,טייקיטולבלופ רעקיטסורב רעקיבלעז רעד טימ ןעגנולקעג טָאה רענעט 20--19 ןופ

 -- רענעט עטשרעביוא יד יו ,עטשרעטנוא יד ױזַא .ץנעטָאּפ ןייא ןוא ברַאפ ןייא

 ןטָאנקעגסיױא עסַאמ-לרעּפ רעקיבלעז רעד ןופ ןטלָאװ ייז יו ,טצנַאלגעג עלַא ייז ןבָאה

 רע זיא ןעלּפַאטש עטסכעה יד ףיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז טָאה רע זַא ןוא .ןרָאװעג

 ,ךעלגעממוא ןיוש זיא רעכעה ןייג זַא ,טכַאדעג ריד ךיז טָאה טָא .טסעפ ןסעזעג

 טליפעג טכייל ןוא טוג ױזַא ךיז ןוא ּפערט ַא ךָאנ ףיוא ףױרַא רע זיא ךָאד ןוא

 ?המוד רבדה המל ,ןבױהעגנָא יינ'ס ףיוא טלָאװ רע יו ,ךיוה רעיינ רעד ףיוא

 ,ןטָארד ףיוא טירט עטסעפ טימ טייג סָאװ ,טסירביליווקע ןטריציפילַאװק-ךיוה ַא וצ

 טסרעטיצ וד ןוא ,וצ ךיז טסקוק ןוא טסייטש וד .רעכעד עכיוה רעביא עטגיילרַאפ

 רעבָא .קילגמוא ןַא טעשעג סע ןוא ּפָארַא ,הלילח ,רע טלַאפ רעמָאט :דחּפ ןופ

 -טרעדנוה טימ הכאלמ ןייז טוט טסירביליוקע רעטריבורּפסױא רעטינעג רעד

 ,טרעקרַאפ .גיוא ןטימ לטניּפ ןייק טשינ וליפַא טיג ןוא טייקרעכיז רעקיטנעצָארּפ
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 םענעטלַאהעגנייא טימ טסייטש וד ןוא .ןצנוק ןכַאמ ןוא ןצנַאט ןָא רָאג טבייה רע

 יד רַאפ ןעלדניווש ןָא ריד טבייה סע ןוא שינעעשעג יד רעביא טסבעל וד ,םעטָא
 ...ןגיוא

 ףיוא ףױרַא זיא ַאטָאריס ןעוו .סעיצַאזיװָארּפמיא ענייז תעשב ןעוועג רע זיא ַאזַא

 סנטסכעה .ּפָארַא טשינ לענש ױזַא ריא ןופ רע זיא ,יָאד, רעטירד ,רעכיוה רעד

 ,ןזייוו ןענעק לָאז רע ידכב ,"ַאלא רעדָא ,"יס, רעד וצ גייב ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה

 ןענַאטשעג זיא םלוע רעד ןוא ."ער, עטשרעביוא יד ךיוא רע טכיירגרעד דלַאב זַא

 ןעוועג ןגיוא יד ןענעז ןשטנעמ רעטרעדנוה ייב .טניוטשעג ןוא דובכה תארי טימ

 ,גנורעדנּוװַאב ןוא דיירפ ןופ ןרערט ,ןרערט טימ טלופרעביא

 צ

 ןעוועג םיא ייב זיא סָאד ךיוא .רוטַארָאלָאק ןיא חוכ ןייז ןעוועג זיא רענעלק טשינ

 ּפָארַא ןביוא ןופ עמיטש ןייז ןופ ךיז ןרעליוק סָאד .טפַאשנגייא ענעריובעגנייא ןַא

 יװ ,גנערטשנָא ןָא ןעמוקעגרָאפ םיא ייב זיא ףיורַא ןטנוא ןופ ןרעטעלק סָאד ןוא

 ,ןכיוה עשילמיה יד ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה טָא .ךייוו ןוא שיטסַאלע ,ךיז ןופ ןײלַא

 רע זיא טָא ןוא ,רענוד ןוא ץילב טימ טמערוטשעג ןוא רעלדָא ןַא יו ןגיולפעג

 עפיט ןכָארבעגסױא ןענעז ליומ ןייז ןופ ןוא ןלָאט עטסקירעדינ יד ןיא ּפָארַא

 עלופליפעג ,עקידנטעלג ,עמערַאװ ןסָאלפעג זדלַאה ןייז ןופ ןענעז טָא .ןצכערק עשידיי

 ךיז ןבָאה טָא ןוא ,רעטימעג טקיורַאב ןוא ןרעגַאב טליטשעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנַאלק

 ןבָאה טָא .טקיטומרעד ןוא ןביוהרעד ןבָאה סָאװ ,רעייפ רעקיטש ,רענעט טישעג

 טפַאשקנעב ןפורעגסיױרַא ןבָאה סָאװ ,סעידָאלעמ עקידתוקיתמ ןרעה טזָאלעג ךיז

 זַאטסקע ןיא טריפעגניירַא ןבָאה סָאװ ,ןקָאלג ןעגנולקעג ןבָאה טָא ןוא ,ןעמיורט ןוא

 .רעיודסיוא ןוא ףמַאק וצ ןפורעג ןטלָאװ ייז יו ,טרעדָאפעג ןוא

 לרוג ןשידיי ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא יו ןעוועג ןענעז רוטַארָאלָאק ןוא עמיטש ןייז

 ןעגנַאלק יד ןענעז סעיצַאזיװָארּפמיא ענייז תעשב זַא ,ןפערט טגעלפ רעבירעד ןוא

 וצ ךיז ידכב ,ללח ןיא ןבעווש ןבילבעג ןענעז ייז ,ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג

 .תוכלמה אסכ וצ געוו םעד ןכערבכרוד ךיז ןוא םילבחמ עשילמיה יד טימ ןטסעמרַאפ

 ךיז טָאה ענייז עמיטש יד ןוא ןשקע רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא ןלַאפ עכלעזַא ןיא

 .ןעוועג חצנמ טָאה רע זיב --- למיה ןוא דרע ןשיוװצ טלקיוקעג ןטונימ עגנַאל

 םייב ןעוועג ה"ע רעטָאפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ לָאמ ַא ןיב ךיא יװ ,קנעדעג ךיא

 ךרוד זדנוא רע טָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא ןוא בוטש ןיא טַאטשנזייא טנעגיריד

 טלָאמעד זיא ַאטָאריס ּוװ ,עגָאגַאניס רעד ןיא טריפעגניירַא ריט רעטשרעטנוא ןַא
 -ָאנעפ רעד טקעלּפטנַא ךיז טָאה ןגיוא ערעזדנוא רַאפ .רָאטנַאק-רעביוא ןעוועג

 .טריזיװָארּפמיא טָאה ןוא רעמעלַאב ןפיוא ןענַאטשעג זיא רע יװ ,ןזח רעלַאנעמ

 ,ןעזעג טשינ זדנוא טָאה רע לייוו ןוא .גנוביא-עמיטש עכעלגעט ןייז ןעוועג זיא סָאד

 רעמ טונימ וצ טונימ ןופ ,ןעגנוזעצ ךיז טָאה רע .יירפ ןצנַאג ןיא ןעוועג רע זיא

 שממ טָאה רע .לָאֹר ןייז ןיא ןײרַא רע זיא טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא זיב ,טמערַאװרעד

 ןופ טסיש ןעמ זַא ,קורדנייא רעד ןעמוקַאב ךיז טָאה סע ןוא ןרענוד ןעמונעג

 רעצנַאג רעד ןוא טלקַאשעג ךיז ןבָאה ןריט יד ,טרעטיצעג ןבָאה ןביוש יד .ןטַאמרַאה
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 טנעמָאמ ַא ןעמוקעג זיא זיורבפיוא-ןויטבמס ןקיזָאד םעד ךָאנ .טכליהעג טָאה ןינב

 ָאנַאיּפ ענעפילשעג ןוא סָאלָאמערט-טעסלַאפ עכעלטרעצ עיינ ,שפנה-תוכּפתשה ןופ

 טמורבעג טָאה רע .לרעּפ לשטייב ןבילקעגוצ ןעמנּפ ןָא ןוא שיטנַאדעּפ ַא יו רענעט

 דנַאטשוצ-טימעג ןופ קיגנעהּפָא -- עלעגייפליּפש ַא יוװ ןעגנוזעצ ךיז ןוא בייל ַא יו

 .ןעגניז טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,הליפת רעד ןופ טלַאהניא םעד ןופ ןוא

 ּצ

 --- רוטַאנ רעד ןופ ןרָאװעג ןעקנָאשַאב זיא רע עכלעוו טימ ,תונתמ ייווצ יד ץוחַא

 יד ןופ רענעק רעסיורג ַא ןעוועג ַאטָאריס ןושרג זיא -- רוטַארָאלַאק ןוא עמיטש

 זיא רע זַא ,טקנעדעג קידנעטש טָאה רע .הליפתה-תואחסונ עלענָאיצידַארט עשידיי

 ןיא לכ-םדוק טָאה רע .הליפת-לעב ,רוביצ חילש ךיוא רָאנ ,רעגניז זיולב טשינ

 טסעומשעגסיוא ךיז רע טָאה ןענװַאד ןייז ןיא ןוא ,תולימה שוריפ םעד טַאהעג ןעניז

 טבייה רָאיטקַא ןַא יו ,ויטַאטישטער ַא רע טָאה ןביוהעגנָא .םלוע לש ונובר ןטימ

 ןטוג טימ ןעוועג זיא הנווכ ןייז .שירעלייצרעד ,קַיֹור ןוא ליטש ,גָאלָאנָאמ ַא ןָא

 ןרָאװעג רעבָא רע זיא רעטעּפש .הלעמ לש הילמּפ רעד וצ ןרעטנענרעד וצ ךיז

 ךיז טָאה רע .ןעגנַאלרַאפ ןוא ןרעדָאפ ןביוהעגנָא ןוא רעקידרעטייה ,רעטסיירד

 ,סערעפס עטשרעבייא יד ןיא ןעגנירדניירַא טימ טנגונגַאב טשינ טלָאמעד ןיוש

 ןעמערוטש ןביוהעגנָא רע טָאה .ןעמעננייא ןוא ןשרעהַאב טלָאװעג ייז טָאה רע רָאנ

 -- "תומוח הליפמ הריש, :טגָאזעג טָאה רעװַאלסַארב רעד יװ ױזַא ,ןכערב ןוא

 טימ ןָאטעג זָאל ַא ַאטָאריס ךיז טָאה ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא .ןרעיומ טכערב גנַאזעג
 ,גנוטסעפ סטָאג ןעמעננייא חוכ

 ןיא סירַאה םייח ר"ד טלייצרעד לארשיב תונזחהו הניגנה תודלות ךוב ןייז ןיא
 ןַאטָאריס טימ טעברַאעגטימ רָאי ףלעווצ טָאה סָאװ ,וָאיל ָאעל טנעגיריד ןופ ןעמָאנ
 התא, הליפת יד "ןגָאז, ןתעשב זַא -- ,עשרַאװ ןיא עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןיא

 ךיז ןבָאה לוש ןיא םיללּפתמ זַא ,ןערב ןקידרעייפ ַאזַא ןיא ןײרַא רע זיא "תילגנ

 -דרע ןַא ןופ ןפיולטנַא ןלעוװ ןטלָאװ ייז יו ,טרעטיצעג ןוא ןגיובעגנייא דחּפ סיוא

 רעייפ רעקילייה ַא יװ ,"סופ זיב ּפָאק ןופ שיטַאמַארד; ןעוועג זיא רע .שינרעטיצ

 ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא טלייצרעד רבחמ רעקיבלעז רעד .טנערבעג םיא ןיא טלָאװ

 ןכָאנ ןַאטָאריס ףיוא ןבעגעג קוק ַא טָאה רעטצעל רעד ןעוו זַא ,רעסייוו עשוהי ןזח

 ןעוועג זיא רע : ןעזסיוא ןייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז רע טָאה "תילגנ התא; ןקידנערַאפ

 טימ .ןרָאד רעקידנענערב ַא -- םינּפ רעדנַא ןַא .שטנעמ רערעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא

 םיא ךרוד ,ערעדנַא ייווצ ןעגנוזעג רע טָאה השודק רעקידרעביפ רעקיבלעז רעד

 ןוא ןייטשנרעב .מ.א ןופ "ןונחו םוחר לא 'ה ,'ה; ,תוליפת ענערָאװעג טנַאקַאב

 תוימשג ןופ ןָאטעגסיױא ןצנַאג ןיא ךיז רע טָאה ָאד ךיוא .גרעבסָאלש .י ןופ "הצר,
 .ןעלמיה ןטלָאּפשעג הניגנה חוכ ןטימ טָאה ןוא

 רעד טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סע רעכלעוו טימ ,הלעמ ַא ךָאנ וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 טייקטמיוצעג ןוא טײקמַאזכרָאהעג ןייז : ַאטָאריס ןושרג רעלטסניק-דומע רעסיורג

 ןוא םזילַאודיװידניא ןטלצרָאוװעגנייא ןייז ייב ,רָאכ ןטימ ןעמַאזוצ ןעגניז ןתעשב

 עדעי ןריטערּפרעטניא וצ ןוא יירפ ןייז וצ ןטפַאשנגייא ענעריובעגנייא ענייז ייב
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 -רעטנוא ןצנַאג ןיא רעבָא ךיז רע טָאה ,גנַארדעג ןכעלרעניא ןייז טיול עיציזָאּפמָאק
 עכלעזַא ןיא .ןעמַאזוצ רָאכ ןטימ ןטערטעגסױרַא זיא רע ןעוו ,טנעגיריד םעד ןבעגעג
 .רעקילײטַאבטימ ,ףתוש-טימ רָאנ ,זָאוטריװ ןייז וצ טרידנעטערּפ טשינ רע טָאה ןלַאפ
 עטמיטשַאב יד ןופ רָאה ַא ףיוא ןטערטעגּפָא טשינ ,טשרעהַאב ןעוועג זיא רע
 -עגנָא יד ןופ סױרַא טשינ ןוא שטיינק ןטסנעלק ןייק ןבעגעגוצ טשינ ,ןעגנוזײװנָא
 ףרַאד סָאװ ,ויטקעלָאק ַא ןופ דילגטימ ַא יו ןענישרעד זיא רע ;ןעמַאר עטנכייצ
 דוד טגָאזעג לָאמ ַא עקַאט רימ טָאה .טײקצנַאג רעד ןופ גלָאפרעד ןרַאפ ןגרָאז
 ַאטָאריס זיא "עגָאגַאניס רעשישטייד, רעד ןיא םינזח עלַא ןופ זַא ,טַאטשנזיײא

 ךיז רע טָאה ייברעד .רעטעברַאטימ רעטסעב ןוא רעטסלַאיגעלָאק רעד ןעוועג

 ,טײקרַאבקנַאד טימ ןעגנוקרעמַאב ןעמונעגפיוא ןוא ןענרעל טזָאלעג
 ּצ

 -דולַאז והילא טיול .ַאטָאריס ןושרג ןופ ןבעל ןגעוו םיטרּפ ןסיוורעד וצ ךיז רעווש
 יד ןופ רענייא ןיא תונזח ןייז ןביױהעגנָאא רע טָאה ןָאקיסקעל-םינזח סיקסווָאק
 ןעוועג זיא רע ּוװ ,ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא םעד ךָאנ ןוא "סעדָא ןיא ןלוש ערעסעב

 ,"לושרָאכ, רעד וצ ץַאזנגעק ןיא ."לושטָאטש, רעקיטרָאד רעד ןיא ןזח רָאי טכַא

 טָאה ,טסייג רעשיליכׂשמ-שיטַארקָאטסירַא ןַא טשרעהעג טָאה סע רעכלעוו ןיא

 -קַארַאכ ןכעלמיטסקלָאפ ,ןלענָאיצידַארט-שידיי ריא ןטלַאהעגנייא לוש עקיזָאד יד

 טלעטשעגקעװַא ווָאיל ָאעל טנעגיריד ןופ ףליהטימ רעד טימ טָאה ַאטָאריס .רעט
 טשינ קיטייצכיילג רעבָא ,הגרדמ רעשירעלטסניק רעכיוה ַא ףיוא ןענװַאד סָאד

 ןעוװעג ןענעז סָאװ ,תואחסונ עשידָאלעמ ענעמונעגנָא עטלַא יד ןופ ןטערטעגּפָא

 רעד ןיא ענייז ןסעצקוס עטסערג יד וצ .תונזח-ץרַאה ןלופליפעג ןופ דוסי רעד

 ןבעגעג טָאה רע ןכלעוו ,קיזומ רעשידיי ןופ טרעצנָאק רעד ןרעהעג הפוקת רענליוו

 ,1902 רָאי ןיא ווָאיל ָאעל ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,רָאכ ןסיורג ַא טימ ןעמַאזוצ

 ןיא הליהק עשידיי יד סָאװ ,םינּפ-תלבק ןשירָאטסיה םעד ןיא לײטנָא ןייז ןוא

 ךוזַאב ןייז תעשב ,1902 ןיא לצרעה רָאדָאעט ר"ד רַאפ טנדרָאעגניא טָאה ענליוו
 .טָאטש רעד ןיא

 טָאה רע .גָאט וצ גָאט ןופ ןסקַאװעג זיא ַאטָאריס ןושרג ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד

 ןשילַאקיזומ ןייז טפיטרַאפ רדסכ ןוא ךיז רעביא ןטעברַא וצ טרעהעגפיוא טשינ ךיוא

 ,עשרַאװ ןייק ןרָאװעג ןדַאלעגנייא 1908 רָאי ןיא זיא רע זיב ,ןסיוו ןשידיי ןוא

 טריטסיזקע ןעוו רָאנ טָאה סָאװ ,ןטסָאּפ ןטסקידובכב םעד ןעמונעגרעביא טָאה רע ּוװ

 ןיא עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןיא "רָאטנַאקרעבָא; ןופ טמַא רעד ,ןזח ַא רַאפ

 רעד ןיא רבד-םש ַא ןרָאװעג זיא ןעמָאנ ןייז .סַאג-עקצַאמָאלט ףיוא ,עשרַאוװ
 ,טלעוו רעצנַאג

 רעד ןופ טנעגיריד ןקידטלָאמעד םעד טימ ַאטָאריס ןושרג ןבָאה 1912 ןיא

 הפוקת רענליוו רעד ןיא ןיוש זיא סָאװ --- ווָאיל ָאעל "עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט;

 ןבעגעג ןוא עקירעמַא טכוזַאב --- ,רעטעברַאטימ ןוא דניירפ רעטסטנעָאנ ןייז ןעוועג

 .עיצקַאפסיטַאס עשילַארָאמ עסיורג ןבעגעג ןדייב ןבָאה סָאװ ,ןטרעצנָאק עירעס ַא

 ןוא ןרעגַאב ענעטלַאהַאב ערעייז .החמׂש ןופ טזיורבעג ןבָאה ןדיי רעקרָאיײוינ יד



 ַאטַאריס ןושרג

 -עגסיוא ייז ןבָאה ןליפעג עטמיוצעג

 ,תוליפת סַאטָאריס קידנרעה טנדָאל

 זיא סָאװ ,טרעצנָאק רעטשרע רעד

 ןיא רַאורבעפ ןט14 םעד ןעמוקעגרָאפ

 -עג ןבירשַאב ױזַא זיא לָאה-יגענרַאק

 : טײהרַאװ ןיא רעטעּפש גָאט ַא ןרָאװ

 -עג ןעוועג זיא לָאה-יגענרַאק רעד;

 רעמ ךָאנ רעבָא ,קע זיב קע ןופ טקַאּפ
 םורַא סַאג ןיא טקַאּפעג ןעוועג זיא

 ,ןדיי עשיטסַאיזוטנע ןופ לָאה-יגענרַאק

 יז .גנוי ןוא טלַא ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 ןגינעגרַאפ סָאד ןבָאה טלָאװעג ןבָאה

 םעד ןוא רָאנעט ןסיורג םעד ןרעה וצ

 ,ווָאיל 'ה ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ

 -קעװַא טזומעג עטשיוטנַא ןבָאה יז ןוא

 רעמ לָאז ןיא ןיוש זיא'ס לייוו ,ןייג

 ענעצס ַאזַא .ןעוועג טשינ ץַאלּפ ןייק

 ןוא ןעזעג טשינ קרָאי-וינ ךָאנ טָאה

 ,טעברַא ליפ טַאהעג טָאה ײצילָאּפ יד

 םעד גנונעדרָא ןיא ןטלַאה וצ ידכ

 םעד ןשיוװצ ...םלוע ןשיטסַאיזוטנע

 רעד ןעװעג זיא םלוע ןכעלטסירק

 -וינ ןיא לוסנָאק-לַארענעג רעשיסור

 -סטייטס .,ךַאבנעפילש ןָארַאב קרָאי

 חלג רעד ,ןַאװילָאס םָאט רָאטַאנעס

 ןַאמרעה ןוא טסױהקרַאּפ ר"ד .ווער

 סע .גנוטייצ-סטַאטש רעד ןופ רעדיר

 ,זייוו ןַאפעטס ײבַאר ןעוועג ךיוא ןענעז

 עטסּוװַאב יד ןוא רעגרעביונ רעטכיר

 -ערעּפָא-ןַאטילָאּפָארטעמ ןופ ןירעגניז

 ,"קולג ַאמלַא זיוה

 ןרעדליש ןופ לייט ןקידרעטייוו ןיא

 יקסווָאקדולַאז והילא טביירש ןַאטָאריס

 רעד ןופ רעגערט- רוטלוק ךוב ןייז ןיא

 טרָאפ רע; :ױזַא עיגרוטיל רעשידיי

 -נָאק ףיוא םורַא טייצ רעד רַאפ

 ןוא חרזמ ץנַאג רעביא תועיסנ-טרעצ

 ןוא ,עקירעמַא ןוא עּפָארייא-ברעמ

 אטאריס אנעלעה

 דלעפנילעז חרמז
 ,דלעֿפשריה .י .ריד ריוװַאלק םייּב
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 ,גנַאזעג -- ,קיזומ
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 אטאריס ןושרג
 רעטכָאט ןייז טימ
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 עמיטש-רָאנעט רעטיירב ,רעקיזיר ןייז טימ ייס ,ןעמָאנטלעװ ַא ךיז טברעוורעד

 ."ןענוװַאד ןוא ןעגניז ןופ טנעמַארעּפמעט ןייז טימ ייס ןוא

 ,טריזיװָארּפמיא טפָא רעבָא טָאה רע ,טרינָאּפמָאק טשינ לָאמ ןייק טָאה ַאטָאריס

 םיא ןוא טביולרעד םעד ףיוא םיא טָאה טנעגיריד רעד ןעוו ,טלָאמעד סָאד ןוא

 ןזָאל ךיז רע טגעלפ ןלַאפ עכלעזַא ןיא .ןעגנוטײלגַאב-רָאכ טימ ןדנובעג טשינ

 .ןעגנוליפ עשילַאקיװמ עקידעכָאק ענייז עלַא זָאלּפָא ןַא ןבעגעג ןוא ןייגליווו

 ןופ ןָאטעגסױא ןעוועג ןצנַאג ןיא רע זיא ןטנעמָאמ-טמָארּפסקע עקיזָאד יד ןיא

 ןרעסעב ַא ןלעוּפוצסױא ידכב ,םלוע לש ונובר ןטימ טהנעטעצ ךיז ןוא תוימשג
 ,לארׂשי קלָאפ ןייז רַאפ ןגרָאמ

 ִצ

 ."ורבחל םדא ןיב, וצ גוצַאב ןיא תודימ עטוג טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא ַאטָאריס

 ןטלטימַאב-טשינ ַא ןופ הנותח ַא ףיוא ןעגנַאגעג זיא רע זַא ,ןפָארטעג טּפָא טָאה סע

 .גנוניױלַאב םוש ןייק םעד רַאפ קידנעמענ טשינ ןישודיקו הּפוח ןבעגעג ןוא ןשטנעמ

 טָאה רע ןוא דובכ-טסבלעז טימ שטנעמ ַא ןעוועג רע זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ

 טלָאװעג םיא רעביא ןבָאה סָאװ ,האמ רעד ןופ ןשטנעמ יד רַאפ ןגיובעג טשינ ךיז

 -טעטימָאק יד ןוא םיא ןשיוצ םיכוסכיס וצ ןעמוקעג טּפָא עקַאט זיא .העד יד ןבָאה

 ןעגנולדנַאה ענייז ןיא טצענערגַאב םיא ןבָאה יז .עגָאגַאניס רעד ןופ רעדילגטימ

 -ןַארַאפ ענעדישרַאפ ףיוא ןטערטוצסורַא ןביולרעד טלָאװעג טשינ םיא ןבָאה ןוא

 ערעייז ךיז טָאה ,רעבָא ,רע .רעטקַארַאכ ןכעלטּפַאשלעזעג-רוטלוק ןופ ןעגנוטלַאטש

 טָאה רע יוװ ,ױזַא ןָאטעג טָאה רע .ןעפרָאװעגרעטנוא טשינ ןעגנונעדרָארַאפ

 ,ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז ייז זיב ,טרעּפמַאעג ךיז ןבָאה םידדצ עדייב .ןענַאטשרַאפ

 ,רעגריב-טלעוו ַא ןרָאװעג זיא רע .שטנעמ רעיירפ ַא ןרָאװעג זיא ַאטָאריס ןושרג ןוא

 ענעדישרַאפ ןיא םיבוט-םימי ןוא םיארונ-םימי טנװַאדעג ,טריטרעצנָאק ,טזיירעג

 .גלָאפרעד ןלעירעטַאמ ןוא ןשילַארָאמ ןסיורג ַא טַאהעג לַארעביא ןוא רעדנעל

 | צ
 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םייב דָארג זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד

 רעדניק ענייז טַאהעג ָאד טָאה רע לייוו ןוא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג ַאטָאריס ןושרג זיא

 ןעמַאזוצ ידכב ,עשרַאװ ןיא ןבילבעג רע זיא ,החּפשמ עטגייווצרַאפ-טיירב ַא ןוא
 ."המחלמ יד ןבעלרעביא; יז טימ

 יו טָאה ץרַאה סָאד, :ווָאקרוט סַאנָאי טביירש ןעוועג סע זיא ױזַא ךוב ןייז ןיא

 ַאטָאריס ןושרג ןזח-טלעוו רעלופטסנידרַאפ רעטלַא רעד יװ ,ךיז קידנקוקוצ ןָאטעג

 טשינ רַאפעג רעד ןופ ךיז ןציש וצ םורַא ױזַא ידכ ,דַארַאקסַאמ םעד ןכַאמכרוד זומ

 רעד תעב ידכ ,רעטעּפש ןוא ,ןשטייד יד ךרוד טעברַא רעד וצ ןרעוו וצ טּפַאכעג

 םורַא ױזַא ןבָאה ערעדנַא ןוא רע יװ ,ןבעל סָאד ןעװעטַאר וצ ךיז עיצַאדיװקיל
 ."טפָאהעג

 ףיוא עשרַאװ ןיא ָאטעג ןיא טניוװעג טָאה עכלעוו ,ַאטָאריס החּפשמ עצנַאג יד

 רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןתעשב ןרָאװעג טנערברַאפ זיא ,6 סַאג-עקסנילָאװ
 ,1942 רָאי ןיא ָאטעג



 11 ַאטָאריס ןושרג

 עץיפארגָאיל ביב

 ,162 ,161 ז"ז) ,1948 סערייא-סָאנעוב ,'ןעװעג םע ויא ױזַאק :ווָאק רוט סַאנָאי
8, 176, 243), 

 קרָאי-וינ ,ןורצב תאצוה ,"לארשיכ תונזחהו הניגנה תודלותג :סירה םייח ר"ד
0, 
 ןיא ןבעגעגסױרַא ,יןפאש ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמַאמ - וָאיל ָאעל; :ינדרי .מ
 .(100 ,65 ,63 ,61 ,60 ,53 ,41 ,45 ,43 ,42 ,29 ז"ז) "ןוגינ, גַאלרַאפ ,1960 קרָאי-וינ
 ,"ףינרוטיל רעשידי רעד ןופ רענערט"רוטלק, :יק סווָאקדולַאז והילא
 ,.גסיױרַא ,ןרָאשזיריד ןוא םינזח ,תונזח רעביא קילברעביא רעשיפַארגַאיב-שירָאטסיה
 ּ : ,1920 עשרַאװ ןיא
 1960 א"ת ,קייצ'צ עשוהי תאצוה ,"הירצויו תידוהיה הקיפומה, :אטילש לארשי
 .(111 'ז)

 ביבא-לת ,"עשרַאו ןיא ןדיי יד ןופ דנאטשפיוא ןוא ןברוח, :טדַאטשיינ ךלמ
 ,(341 יז) 8
 .(108 'ז) 1958 סערייא-סָאנעוב ,ייםינזחה רפפ, : לק ד ח .ל .י

 קרָאי-װנ -- "ָאויי, .גסױרַא -- "ָאטעג רענליוו ןופ ךובנָאט, :קורק ןַאמרע ה
 .(311 'זו 1

 רעבמעטּפעס ,(13 ,12 ז"ז) 1934 ילוי ,(22 ,21 ז"ז) 1924 ינוי עשרַאװ ,ייטלעוו-םינזח יד;
 ' | ,(20 'ז) 1938 רעבמעווָאנ ,(9 'ז) 4

 רעשירָאטסיה רעשידיי ,ַאטעג רעװװעשרַאװ ןופ ןציטָאנ :םולבלעגניר לאונמע
 .(140 יז) 1952 עשרַאװ ,"ךוב-שידיי , גַאלרַאפ ,ןליױוּפ ןיא טוטיטסניא

 ביבא-לת--םילשורי ,םיובנירג קחצי ךרוע ,השרו ןושאר ךרכ ,תויולג לש הידפולקיצנא
 ,(314 ,2313 ,212 ,2311 ן"ז 23

 ,10 ,62 ,45 ,40 ,19 ז"ז) 1957 ָאטנָארָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ :ץינלָאט ס ןתנ .

.)107 ,9 



 ּפעילס םהרבא
(1884? == 1942) 

 טָאה סָאװ ,לארׂשיב םאו ריע יד ,ענליוו

 ,םימכח ןוא םינבר עסיורג ןבעגעגסיױרַא

 ןעוועג ךיוא זיא ,רעקנעד ןוא רעביירש

 סע .קיזמ רעשידיי ןופ עלעגיוו סָאד

 ,רעקיזומ עשידיי טבעלעג ענליוו ןיא ןבָאה

 רעד ןיא טבעוועגנייא ךיז ןבָאה עכלעוו

 ןוא ,טייצ רעייז ןופ קיזומ רענײמעגלַא

 -ניא םעד ןענופעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 ,הניגנ רעשידיי ןיא ןבעל רעייז ןופ טלַאה

 טרעהעג ןבָאה עּפורג רעטשרע רעד וצ

 ,ןַאבע ףלָאװ רעמזעלק רעטריטנַאלַאט רעד

 רעד :רעזנוצ םוקילא ןופ רבח-טנגוי ַא

 השמ רָאנעט-ןדלעה רעד : (19238--1870) יקסווָאדָאג דלָאּפָאעל זָאוטריװ-טסינַאיּפ

 בילוצ ,1858 ענליוו ןיא ןריובעג) ווָאליַאכימ שטיװָאנַאװיא לאכימ לעװ ןַאמרעבליז

 ,1868 .בעג) ווָאדַארגָאנ ףסוי רעגניז-ערעּפָא רעד ;(טדמשעג ךיז ערעירַאק

 ןוא ,ווײזַאא (1901 .בעג) ץפח ַאשַאי זָאוטריװ-ןילָאװ רעד : (ןזח ןרָאװעג רעטעּפש

 רערַאדנעגעל רעד יו ןטלַאטשעג עכלעזַא טרעהעג ןבָאה עּפורג רעטייווצ רעד וצ

 סָאװ ,ןזח ַא ,1850---1816) ןָאסניוװעל-יקסנושַארטס דוד לאוי ,"לתיב-לעב רענליוו,

 ,1913--1840) רעזנוצ םוקילא ;(ןיפערג ַא ןיא טבילרַאפ ךיז ןוא ןרָאװעג לשכנ זיא

 ,1932--1866) ןייטשנרעב השמ-םהרבא ; (קלָאפ ןופ רעגניזַאב ןוא רעטכיד-סקלָאפ

 עטסערג יד ןופ ,1942--1886) ןַאמשרעה יכדרמ : (רָאטיזָאּפמָאק ןוא ןזח רעטמירַאב

 .ַא"א (רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט רעטנַאקַאב ,(1956---1879) יקסנישמור ףסוי ; (םינזח

 ןענעז סָאװ -- ,ןרָאטקַאפ-רוטלוק עכעלטפַאשלעזעג ךיוא .םידיחי זיולב טשינ רעבָא

 -- ,הפוקת רעיינ רעד ןופ קורדסיוא ןַא ןרָאװעג טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ גנַאפנָא ןיא

 -קיומ עשידיי עטשרע יד ןופ ייר רעד ןיא ענליוו ןלעטשקעװַא ןפלָאהעג ןבָאה

 ,ץלַא סָאד .ןטרעוו עקיטסייג יד טרעדנעעג ךיז ןבָאה סע .טלעוו רעד ןיא סרעטנעצ

 רַאפ לַאירעטַאמ יװ קנַאדעג-הלכׂשה ןופ רעגערט יד רַאפ טנידעג רעִירפ טָאה סָאװ

 -עטניא ערעזדנוא .וויטיזָאּפ ןוא ןייש ןעזסיוא ןביוהעגנָא טָאה ,עריטַאס ןוא טָאּפש

 ןעמערַאװ ןביוהעגנָא ךיז ןוא רעטעג עדמערפ יד ןפרָאװעג ןבָאה תוחוכ עלעוטקעל

 ענעגייא ןעגנוזעג ןוא ןרָאכ ענעגייא טיובעג ךיוא ןעמ טָאה .טכיל םענעגייא םייב

 ַאזַא קיטעט ןעוועג ענליוו ןיא זיא 1905--1900 ןרָאי יד ןיא ןיוש ןוא .רעדיל

 ,ןרָאכ טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,(1963--1878) ווָאיל ָאעל יװ רעקיזומ רעקיטכיט

 םעלבָארּפ םעד טלעטשעגקעװַא ןייזטסּוװַאב ןלופ ןטימ ןוא ןטרעצנָאק טריזינַאגרָא
 טעװַאיעג זייווקיצנייא ענליוו ןיא ךיז ןבָאה סע .םענרַאפ ןצנַאג ןייז ןיא קיזומ עשידיי



 173 - ּפעילס םהרבא

 ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקיזומ ןוא ןטנעגיריד ,רעלמַאז-רָאלקלָאפ
 ,ּפעילס םהרבא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .טײקשירעּפַאש-רוטלוק רעשידיי רעד
 ִּצ

 יז ןבָאה לַאפוצ ךרוד טשינ סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ טרעהעג טָאה ּפעילס םהרבא

 ןייז טרידיצעד םעד ןגעוו טָאה לכיםדוק .ףורַאב-סנבעל רעייז ןבילקעגסיוא ךיז

 םיא טָאה סָאד סָאװ ,האנה עקיטסייג יד -- רעטעּפש ,טייקיעפ ענעריובעגנייא

 ,טוט רע סָאװ ,טעברַא יד זַא ,ןײזטסּוװַאב רעלופ רעד -- סנטירד ןוא ,ןבעגעג
 .ןצונ טגנערב

 קידנבעגּפָא ,טסנרע ןלופ ןטימ קיזומ עשידיי ןינע םוצ ןעגנַאגעגוצ דלַאב רע זיא

 טָאה רע ."ןזיור טימ טײרּפשעגסיױא; ןייז טשינ טעװ געוו ןייז זַא ,ןובשחו ןיד ַא ךיז

 רעבָא ,טנַאה עלופגרָאז ,עטרַאצ ַא ןבָאה זומ גנוצָארּפש עגנוי ַא זַא ,טסּוװעג

 עטערקנַאק ןוא ןעגנורעדָאפ עגנערטש ןָא זַא ,טקנעדעג ךיוא רע טָאה קיטייצכיילג

 טָאה רע .קילעטשרעטניה ןביילב ןוא סיפ יד ןופ ןלַאפ דניק סָאד טעװ ןעגנַאלרַאפ

 זַא ,טסּוװעג טָאה רע לייוו ,ףליה ןטעב ןוא םענייק וצ ןעמוקנָא טלָאװעג טשינ ךיוא

 ןָאטעג ץלַא רע טָאה .תובוח ןלָאצ ןזומ ןוא קיגנעהּפָא ןרעוו רע טעװ לַאפ םעד ןיא
 .תוחוכ עקיטסייג ןוא עשיזיפ ענעגייא יד טימ ,ןיילַא

 ןשידיי ןופ ןבעל ןשילַאקיזומ ןיא טסייג ןשיעּפָארײא ןעגנערבניירַא טלָאװעג טָאה רע

 ;עשירעלטסניק-שיסַאלק סָאד ךיוא רָאנ ,דילסקלָאפ עשידיי סָאד זיולב טשינ .ענליוו

 רעקיבלעז רעד ןיא םיא ןבָאה עדייב -- ןילרעב ךיוא רָאנ ,גרוברעטעּפ רָאנ טשינ

 רע טָאה עדייב ןוא ,סונעג ןוא טייקנייש ןענופעג רע טָאה עדייב ןיא ,ןגיוצעג סָאמ

 זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג רע טָאה .ןגעלפ סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא טלָאװעג ךיוא

 -רעדָאמ רעד ןופ םיללכ יד טיול ןרעוו טעברַאַאב ןלָאז ןעגנַאזעג-סקלָאפ עשידיי יד

 -קיזומ רעשידיי רעד זַא ,רַאפרעד ךיוא קיטייצכיילג ןוא קיזומ רעשיעּפָארײא רענ

 ןעגנופַאש יד טימ ןענעקַאב ךיז לָאז ,"ןגנמ; רענעפורעג ױזַא רעד ,רעבָאהביל

 ןרעװ סָאװ ,רעדיל ןרעה ןוא רוטַארעטיל רעשילַאקיזומ רענײמעגלַא רעד ןופ

 וצ סָאד ידכב ןוא .ןלַאזטרעצנָאק עשיעּפָארײא יד ןופ סענעצס יד ףיוא ןעגנוזעג

 -יטס ,ןערדַאק ןעיצרעד : ןדָאב ןטיירגוצ טפרַאדעג םעד רַאפ רע טָאה ,ןכיירגרעד

 ,ץלַא ןָאט ,טפירש ןוא טרָאװ ןיא קנַאדעג םעד ןריגַאּפָארּפ ,תוחוכ עגנוי עיינ ןרילומ

 ןופ ןינע רעד סָאװ ,עלַא ייב ךַאז רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןפורוצסיױרַא ידכב

 םהרבא סָאװ ,םעד קנַאד ַא ןוא .ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןעוועג ייז זיא ןדיי ייב קיזומ

 ,גנערטשנַא ןוא ימ ןייק טרָאּפשעג טשינ טָאה ןוא םַאזטעברַא ןעוועג זיא ּפעילס

 .ןעז טלָאװעג ןוא טרילומרָאפ ייז טָאה רע יו ױזַא ,ןליצ ענייז טריזילַאער רע טָאה

 ּצ

 טניפעג עיצַאמרָאפניא עקיזָאד יד) .(231884 רָאי ןיא ּפעילס םהרבא זיא ןריובעג

 ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל :יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ ךוב ןיא ךיז

 ןפוא ןכלעוו ףיוא ןוא ּוװ .("רעליטש ,רעליטש; דיל םוצ םיטרּפ ןבעגרעביא םייב

 ןייז ןופ ; טסּוװאב טשינ זיא גנודליבסיוא עשילַאקיזומ ןייז ןברָאװרעד ךיז טָאה רע

 ,קיטנעק ךיײלג רעבָא זיא טעברַא רעד ןיא ןטַאטלוזער עטכיירגרעד ןוא הטיש



 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאּפ .י 14

 ןפיוא טריזילַאיצעּפס ,גנוטיירגוצ רעקידתודוסי טימ רעקיזומ ַא ןעוועג זיא רע זַא
 ,טסנוק רעלַאקָאװ ןופ טיבעג

 ,גנַאזעג ןופ רערעל יוװ ,ענליוו ןיא סעלוש עשידיי ןיא רע טָאה טעברַא ןייז ןביױהעגנָא

 ,עלוש-ןייטשרעּפוק רעד ןיא ןזיװעגסױרַא רע טָאה טיײקוװיטקַא עקידנטיײדַאב ַא

 ,רָאכרעדניק ַא יו רעמ ךס ַא ןרָאװעג זיא רָאכ םיא ךרוד רעטריפעגנָא רעד ּוװ

 טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא עשילַאקיזומ ַא ןרָאװעג זיא רָאכרעליש רעקיזָאד רעד

 זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ עטצעל יד ןיא .ָאװינ ןשירעלטסניק ןכיוה ןייז טימ טמשעג

 ןיא ,ענליוו ןיא טוטיטסניאיקיזומ ןשידיי ןיא ןטעברַא וצ ןרָאװעג ןטעברַאפ רע

 ,טײדַאב ןקיגנַארטשרע ןופ תוחוכ עשילַאקיזומ ןענופעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו

 -קיזומ ןשידיי םעד ןופ ץנעטסיזקע רעקירעינעצ רעד טעמדיוועג ,לקיטרַא ןַא ןופ

 טפירשנכַאו רעד ןיא 1924 ילוי ןט5 םעד טכעלטנפערַאפ ,ענליוו ןיא טוטיטסניא

 ,טוטיטסניא רעקיזָאד רעד זַא ןעז וצ זיא ,רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ

 -דעי דוד ר"ד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא 1922 רָאי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ

 טנפעעג יינ'ס ףיוא 1924 רָאי ןיא טשרע ןוא ןרָאװעג טכַאמרַאפ לענש זיא ,קינבַאװ
 .ןרָאװעג

 -עוועג) ןיקלַאמ ,ןילטייצ ָאעל יו סרערעל עכלעזַא טגָאמרַאפ טָאה טוטיטסניא רעד

 שטיװָאשריג ַארַאמַאט ,םַאר ר"ד ,רעלבמיצ ר"ד ,(ץפח ַאשַאי ןופ רערעל רענעז

 ַאװרעסנַאק רעגרוברעטעּפ; רענעפורעג ױזַא רעד ןופ רעלטסניק -- ,ערעדנַא ןוא

 -נָאק-הכולמ ַא ןופ סוטַאטס םעד ןעמוקַאב טָאה טוטיטסניא רעד ןוא --- ?עירָאט

 םעד ןופ טנעװלָאסבַא ןַא ,ריּפַאס ןרהא ,לקיטרַא ןופ רעביירש רעד .עירָאטַאװרעס

 טביירש ןוא סרערעל עטסבושח יד ןופ טײקוויטקַא יד טרעדליש ,טלַאטשנַא ןקיזָאד

 ןשידיי ןיא סעיצקעל ערעייז ןביג סָאװ ,ןרָאסעּפָארּפ ערעדנַא ןשיװצ/ :ןרעדנַא ןשיווצ

 םהרבא טנעגיריד ,רעלטסניק רעטבַאגַאב רעד ךיז טניפעג ,טוטיטסניא ןשילַאקיזומ

 .?ָאשזדעפלָאס ןופ רָאסעּפָארּפ ,ּפעילס

 רענליווע רעשידיי רעד ןופ גנולדנַאה יד ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג רעבירעד זיא סע

 ןוויטַאטנעזערּפער ןשידיי ַא קידנריזינַאגרָא ,סָאװ ,(גיבליוו) ?טפַאשלעזעג-סגנודליב

 ןיא טָאה ּפעילס םהרבא .טנעגיריד ןייז ןרעוו וצ ןּפעילס ןדַאלעגנייא יז טָאה ,רָאכ

 רעד יו טליפעג ךיז טָאה רע .טכילפ ַא רעמ ךָאנ רעבָא ,דובכ ַא ןעזעג םעד

 וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז ןוא ענליוו ןשילַאקיזומ ןופ רוביצ-חילש

 רָאכ-"גיבליווק רעד .ךיוה רעשירעלטסניקישימעדַאקַא ןַא וצ רָאכ םעד ןריפרעד

 סָאד .ץוח יּפלכ ענליוו ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ רעשילַאקיזומ רעד ןרָאװעג זיא

 ןטימ ןוא ןעגנוריפסיוא ענייז ןופ טלַאהניא ןטימ סָאװ ,וויטקעלַאק ַא ןעוועג זיא

 עטסערג יד ןיא ןסַאּפנײרַא טנעקעג ךיז רע טָאה ןעניישרעד ןופ ןפוא ןכעלרעסיוא

 -עג אטילד םילשורי ךיז טָאה .עּפָארײא ןיא טעטשטּפיוה יד ןופ ןלַאזטרעצנָאק

 סָאד ןרעה טזָאלעג טפָא טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא רעשילַאקיזומ רעד טימ טסיורג

 -סיוא טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא רעטע ןופ סעילַאװכ יד ךרוד טרָאװ עשידיי

 םעד ,ריא ןופ שָארב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םעד עביל ןוא גנונעקרענָא טקירדעג

 .ּפעילס םהרבא טנעגיריד
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 ,ענליוו ןיא רעטסעקרָא-יבכמ טימ ןעמַאזוצ רָאכ-"גיבליװ,

 ,1925 ילוי ןטס25 םעד גולפסיוא ןַא ףיוא

 ִּצ

 עסיוועג טלייטעגסיוא ךיז ןבָאה ּפעילס םהרבא ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעד ןיא

 -סיוא ןבָאה יז .טעברַא ןוא תוגהנתה רעצנַאג ןייז רַאפ עקידתודוסי ,ןטפַאשנגייא

 ןופ ןגעוו יד ףיוא ןוא ללכב קיזומ וצ גנויצַאב ןייז ףיוא העּפשה רעייז טביאעג

 -גָאט ענייז עלַא ןיא טײלגַאב םיא ןבָאה ייז .טרפב טייקיטעט עשילַאקיזומ ןייז ןריפ

 ענעריובעגנייא ןייז ןעוועג זיא ךירטש-רעטקַארַאכ ַאזַא רענייא .ןעגנוּוט עכעלגעט

 זיא קיזומ ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןסַאפפיוא ןופ ןפוא רעד .םזילַאודיוװידניא וצ היטנ

 יד ךיז ןפרָאװעגרעטנוא טשינ טָאה רע : רערַאלוקיטרַאּפ גנערטש ַא ןעוועג םיא ייב

 ,טײקכעלטּפַאשלעזעג רעקימורַא רעד ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םיללכ

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנובייר עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ יד טריסערעטניא טשינ ןבָאה םיא

 טשינ ךיוא טָאה רע :רָאכ ַא ןריפ ןוא ןלעטשפיוא םייב טקעלּפטנַא קידנעטש ךיז

 סָאװ ,תועד-יקוליח עשיגָאלָאעדיא ןוא ןטקעּפסַא עכעלטפַאשלעזעג יד ןעז טלָאװעג

 טַאהעג טָאה רע -- ךַאז רעד םורַא טבעוועג ךיז ןבָאה ןוא ןעמּווושעגפיוא ןענעז

 ןיײלַא קיומ רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,םעד רַאפ רָאנ גיוא ןפָא ןַא

 רע טָאה טייקטרידיצעד רעטסשירָאגעטַאק רעד טימ ןוא -- קיזומ םשל קיזומ

 רעד ןיא רָאטקַאפ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ץנערעגניא עטסנעלק עדעי ןפרָאװעגּפָא

 טָאה רע ,רַאוטרעּפער ןופ רעמיטשַאב רעד ןעוועג זיא ןיילַא רע .רָאכ ןופ טעברַא

 רעגנערטש רעד ןעוועג זיא ןײלַא רע ןוא ,רָאכ ןופ טירטסױרַא ןַא ןגעוו טרידיצעד

 לַאירעטַאמ-ןשטנעמ ןופ בײלקּפָא םוצ ךיוא .ויטקעלָאק ןופ ןימַאלוגער ןופ רעטיהּפָא
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 טשינ םיא רַאפ זיא סע .סעמרָאנ עוויטקעיבוס ענעגייא טימ ןעגנַאגעגוצ רע זיא
 ןילּפיצסיד טגנַאלרַאפ טָאה רע ,רעהעג רעטוג ַא ןוא עמיטש עטוג ַא ןעוועג גונעג
 טָאה רע יוװ טקנוּפ ןוא .קיזומ ןופ תודוסי עשיטערָאעט ןענרעל וצ ןתובייחתה ןוא
 רעגניז ןייק טָאה ךיוא ױזַא ,טעברַא ןייז טימ הבוט ןייק ןָאטעג טשינ םענייק
 ,ןלַאפ ןפָארטעג טּפָא רָאג ךיז ןבָאה .ןעגניז ןייז טימ ןָאטעג הבוט ןייק טשינ םיא

 ןעמונעגנָא ןטעבעג ךיז ןבָאה סעמיטש עטעדליבעג טימ סרעגניז עטלושעג ןעוו
 ,רָאכ-"גיבליוו, ןייז ןיא ןרעוו וצ

 זיא ,"ךיא, ןשילַאקיזומ ןייז טריזירעטקַארַאכ טָאה סָאװ ,טפַאשנגייא עטייווצ .ַא
 טשינ ללכ רעקילייה ַא ןעוועג םיא ייב זיא סע .םזימעדַאקַא רעלעמרָאפ ןייז ןעוועג
 גנופַאש עדעי ."דוי לש וצוקא ַא ףיוא וליפַא ,עיציזָאּפמָאק ןייק ןיא ןרעדנע וצ
 ענעעזעגסיורָאפ עטסנעלק יד טימ ,ןבירשעג זיא יז יו ױזַא ןרעװ טריפעגסיוא ףרַאד
 טָאה יז ,ןטפירשרָאפ ןוא ןעגנונעכייצַאב עשימַאניד עלַא טימ ,ןסנַאוינ ןוא ןשטיינק

 ןופ טשינ ןוא ,ןפַאשעג יז טָאה סָאװ ,םעד ןופ טסייג םעד ןעלגיּפשּפָא טפרַאדעג
 ,עיציזָאּפמָאק ַא קידנריפסיוא ,ּפעילס םהרבא טָאה .טריפעגסיוא יז טָאה סָאװ ,םעד
 -ןײרַא ריא ןיא טָאה רבחמ רעד סָאװ ,סָאד ןקירדוצסיוא טבערטשעג לכ-םדוק
 טריזילַאנַא ןוא עזענעג ריא טרידוטש ,טפיטרַאפ גנופַאש יד טָאה רֹע .טגיילעג
 -ַאּפמָאק רעד סָאװ ,עלעניגירָא-שיּפיט סָאד ןעגנערבוצסיורַא ידכב ,טלַאהגיא ריא

 םעד ןלייטנייא ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .טליפעג ןפַאש ןתעשב טָאה רָאטיז

 םיא יב .רעדילטסנוק ןיא ןוא רעדילסקלָאפ ןיא :יילרעייווצ ןיא רַאוטרעּפער

 ןטלָאװ ייז יו ,שובל ןשירעלטסניק ַאזַא ןעמוקַאב טזומעג רעדילסקלָאפ יד ןבָאה

 ,גנוטיירגוצ עקיבלעז יד ,גנַאגוצ רעשימעדַאקַא רעקיבלעז רעד .עשיסַאלק ןעוועג

 ןרָאװעג זיא דילסקלָאפ סָאד ןוא ,עיצַאזינָאמרַאה עשיטקנוּפַארטנָאק עקיבלעז יד

 ןשינָאפמיס ןבעגוצ םעד וצ טּפָא ךָאנ טגעלפ רע .גנופַאש עשירעלטסניק-ךיוה ַא

 זיא סע .עינָאפמיס ַא ןרָאװעג וויטָאמסקלָאפ ַאזַא ןופ זיא טלָאמעד ןוא ,רעטסעקרָא

 טלדנַאװרַאפ זיא ּפעילס םהרבא ןופ טרעצנָאק רעדעי זַא ,ןעמוקעגסיוא רעבירעד

 ,טיײדַאב ןקיגנַארטשרע ןופ שינעעשעג רעשיטסיטרַא-שילַאקיזומ ַא ןיא ןרָאװעג

 זיא ,םיׂשעמ ענייז עלַא ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ךירטש רעטירד ַא

 ,סעבָארּפ ןוא סעיצקעל ענייז תעשב ; ךיז םורַא ןוא ךיז ףיוא םזיטנַאדעּפ ןייז ןעוועג

 ןיא ןוא ,םייה רעטַאוירּפ ןייז ןיא ;ןטירטסױרַא-טרעצנָאק ענייז תעשב ךיוא יו

 זיא רע יצ ,תודיחיב ןעוועג זיא רע יצ ;סעיצקעל ענייז ןופ טייצ רעד ןיא ,סַאלק

 ןעועג רע זיא םוטעמוא ןוא קידנעטש .םוקילבוּפ ןרַאפ עניב רעד ףיוא ןעוועג

 ףיוא ןייז טזומעג טָאה ךַאז עדעי .טייקכעלטקניּפ ןוא גנונעדרָא ןופ רעטסומ ַא

 שירטעמָאנָארכ ןרָאװעג זיא דיל סעדעי ,העש רעטמיטשַאב רעד וצ ןוא טרָא ריא

 ןטסָאמעגסױא שימָאנָארטעמ -- עזַארפ עשילַאקיװמ עדעי ןוא ,טנכערעגסיוא

 ןוא ,טלטרעצעגסיוא ןרָאװעג זיא טרָאװ סעדעי ,ּפָאק טימ ןוא ןובשח טימ ץלַא

 ןעגנורעדָאפ ןוא םיללכ עלַא יד רע טָאה .ןפילשעגסיוא טוג -- טסקעט רעדעי

 ןריפוצסיוא גנערטש טגנַאלרַאפ ייז ןופ טָאה רע : רעגניז ענייז וצ טקורעגסױרַא ךיוא

 ןרָאװעג סרעגניז סּפעילס םהרבא ןענעז .טריפעגסיוא טָאה ןיילַא רע סָאװ ,ץלַא סָאד
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 ןענרעלוצּפָא טימַאב ךיז ןבָאה ייז ; םַאזכרָאהעג ןעוועג ןוא רעדניק-קנַאבלוש יו
 .ןָאטוצכָאנ םיא ןוא טנעגיריד רעייז ןופ םיׂשעמ יד ןופ

 זיא עבָארּפ עדעי ןוא טריזינַאגרָא טוג ןעוועג זיא רָאכ-?גיבליוו, ןופ טעברַא יד
 רעטמיטשַאב ַא טיול טייקיטעט עשיטַאמעטסיס ַא ןעוועג זיא סָאד .טרינַאלּפ ןעוועג

 ןעמוקעגרָאפ טשינ לָאמ ןייק ָאד ןענעז .עיניל רעטנכייצעגנָא יונעג ןוא עמעכס

 ןופ טעטימָאק רעד .ןטערטסױרַא ךעלטנפע טשינ רעדָא ,ָאי ןגעוו ןעגנובייר ןייק

 וצ ןעמעוו ףיוא ךיז ןבָאה ייז זַא ,טסּוװעג ןבָאה ,רעמענלייטנָא יד ךיוא יװ ,רָאכ

 ןיא ןוא ןעוו ףיוא ןסיוװ ןיוש טעװ טנעגיריד רעטבילַאב רעייז זַא ןוא ןזָאלרַאפ

 רעכעלטנפע ןַא ןייז לָאז סָאד יצ :טירטסױרַא ןַא ןעמיטשַאב וצ םערָאפ רעכלעוו

 יצ ,גנומענרעטניא-רוטלוק רענײמעגלַא ןַא ןיא גנוקילײטַאבטימ ַא יצ ,טרעצנָאק

 ןעוועג זיא רָאכ ןופ ןעמעלבָארּפ עלַא ןיא ןורחא קסוּפ רעד .ָאידַאר ןיא עיצידיוא ןַא
 ,ּפעילס םהרבא

 םיא ןופ עטריגַאדער יד ןענעז טײקשיטנַאדעּפ סּפעילס םהרבא ןופ זייװַאב ַא ךָאנ

 ייווצ רימ רַאפ ןגיל טָא .ענליוו ןיא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ענעבעגעגסױרַא ,רעדיל

 דנַאברעטיר .ח ןופ ןעידָאלעמ עשידיי :עטשרע יד ,ןעגנולמַאז-רעדיל עכלעזַא

 ןוא ,1923 רָאי ןיא ןענישרעד ,ןטָאנ טימ רעדיל 45 טלַאהטנַא ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא

 ןענישרעד -- רָאטיזָאּפמָאק ןקיבלעז ןופ -- ןטָאנ טימ רעדיל 20 :עטייווצ יד

 ,"ךעלעמייב עקנינירג, גַאלרַאפ ןכרוד ןבעגעגסױרַא ןענעז עדייב ,1928 רָאי ןיא

 עלַא יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז ָאד ךיוא .טעילס .א ןופ טריטקַאדער

 .ּפעילס םהרבא ןופ ןכירטש עטנכערעגסיואנביוא

 א

 שנעמוקעגמוא יד ןופ ךוב-רוכזי-רערעל ןיא רימ ןענעייל געט עטצעל ענייז ןגעוו

 : ןליוּפ ןיא ןלוש-יָאשיצ , יד ןופ רערעל

 טייקיטעט רענײמעגלַא רעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג ּפעילס זיא סיצַאנ יד תעב;

 ךיוא .קיזומ ןופ טיבעג ןפיוא סרעדנוזַאב רָאג ןוא ָאטעג-רענליוו ןיא ןזעוולוש ןופ

 רַאוטרעּפער ןייז ןיא .בוט-םוי ַא ןעוועג רָאכ ןייז ןופ ןטירטפיוא יד ןענעז ָאטעג ןיא

 -סקלָאפ עשידיי יד ךיוא יו ,קיזומטלעוו עשיסַאלק יד ןעמונרַאפ טרָא ןסיורג ַא טָאה

 ןטערטעגסױרַא טפָא זיא רָאכ רעד .ןרישזנַארַא ןיילַא טגעלפ רע עכלעוו ,רעדיל

 ןוא ּפעילס .א ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןטימ ןעמַאזוצ

 -קיזומ ַא טריטסיזקע ָאטעג ןיא טָאה שטיװָאשריג ַארַאמַאט ןירערעל-קיזומ רעד

 טנכייצעגסיוא לעיצעּפס ךיז ןבָאה רעדניק יד ןשיווצ .רעדניק טרעדנוה ַא טימ עלוש

 רעד ןוא זיוהנביוט רעקירעי-8 רעד ,ַאקסװָאקַאינעב הניד ןירעלדיפ עקירעי-11 יד

 -ָאטעג סיקסניגרעשטַאק .ש ןופ רָאטיזָאּפמָאק) ?יקסיוװָאקלָאװ סקעלַא רעקירעי-2

 .?רעליטש ,רעליטש; דיל

 -רָאװד .מ ר"ד טביירש םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי ךוב ןייז ןיא

 רענליוו ןטנַאקַאב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ ַא טריטסיזקע טָאה סע/ : יקצעשז

 ןשידיי ןופ ןטרעצנָאק ןבעג טפָא טגעלפ רָאכ רעד .ּפעילס םהרבא טנעגיריד
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 םהרבא ןעוועג זיא רָאכ םענופ ןרעמונ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא .דילסקלָאפ

 ."ןטניוו עזייב טעילוה ,טעילוה, סנעזייר

 צ

 ּפעילס םהרבא זיא ַאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיװקיל רעד רַאפ םישדח עכעלטע

 -קעװַא רע זיא רעקנַארק ַא .ךָאי םעד ןּפעלש רעמ טנעקעג טשינ ,טעב וצ ןלַאפעג

 ,סעיצקַא יד ןופ רענייא ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע ּוװ ,דנַאלטסע ןייק ןרָאװעג טקישעג

 רענייק -- רע ןוא קענַאדיַאמ ןיא -- יז .ןעמוקעגמוא ןענעז ןוז ןוא יורפ ןייז ךיוא

 .ווו טשינ טסייוו

 עיפַאר גָאיל ביב

 ,ןורושי םיפעי :רָאטקַאדער ,ענליוו טָאטש רעד טעמדיוועג ךובלמַאז -- ?ענליווק 1
 ,1925 קרָאי-וינ גנירירעטעברַא ,267 שטנערב רענליוו ןופ .גסױרַא

 ןיא ןלוש-ָאשיצ יד ןופ רערעל ענעמוקעגמוא יד טעמדיוועג : "ךוב-רוכזידרערעל,/ 2

 .(218 'ז) 1954---1952 קרָאי-וינ ,גסױרַא ,ןליוּפ
 ,קיווייל .ה טריטקַאדער - יןרענאל ןוא סָאטעג ןופ רעדילא :יקסניגרעשטַאק .ש 3

 "אקיצ , ןכרוד ,סערגנָאק-רוטלוק ,דיי .ולֵא ןופ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ ,גסױרַא
 ,(89 'ז) 1948 קרָאי-וינ ,גַאלרַאפ-רעכיב

 -- "םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אשילד םילשוריפ :יקצעשזרָאווד קרַאמ ר"ד 4
 דנַאברַאפ-רעטעברַא .צַאנ .דיי ןוא ךיירקנַארפ ןיא דנַאברַאפסקלַאפ .דיי ןכרוד .גסױרַא
 ,(245 ,234 ,224 ז"ז) 1948 ןירַאּפ ,עקירעמַא ןיא

 ,טסניא ןופ .וװלָאסבַא ,ריּפַאס ןרהא ןופ -- "ענליוו ןיא טוטיטסניאיקיזומ רעשידיי רעד, 5
 ,רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכַאװ , ןיא 1924 ילוי 5 קיטשרענָאד ןופ לקיטרַא -- ענליוו ןיא

 ."רוטלוק ןוא טסנוק

 1960 א"ת ,קייציצ עשוהי תאצוה ,"הירצויו תידוהיה הקיפומה, :אטילש לארשי 6
 ,(186 'ז)

 1957 ,לַאערטנָאמ ָאטנָארָאט ןיא .גסױרַא ,יױבעל ןשידיי ןיא הניגננ :ץינלַָאטס ןתנ .?
 .(72 ,71 ז"ז)

 ,(102 'ז) 1946 עװקסָאמ -- "ַאטעג רענליו ופ) :רעוועקצוס .א 8
 קרָאי-װינ -- "ָא"וװיי , .גסױרַא -- "ַאטעג רענליוו ןופ ךכינָאט, :קורק ןַאמרעה 9

 .(438 ,235 ,151 ,111 ז"זו 1
 .(22 'ז) 1927 רעבמעווָאנ ,(7 'ז) 1935 רַאורבעפ ,עשרַאװ ייטלעוויםינזח יד,/ .0
 ןמלז .דער ,טיצַאּפולַא ןוא המחלמ ןופ ןרָאי יד ןיא ענליוו ןופ טטכישטנ רעד ןופ םקנּפ .1

 .(688 'ז) 1922 ענליוו ,טפַאשלעזעג עשיפַארגָאנטע שירָאטסיה ,ןעזייר
 ,(41 'ז) 1925 ענליוו ,דליב ןוא טרָאװ ןיא ענליוו עשידיי :ןַאמ סָארג ץיר ַאמ 2
 "ייא ןיא רעטאעט רעשידי :ןַאסנערעּפ .מ ,ווָאקרוט .-י ,רע גנאמ .א 3

 .(485 'ז) 1968 קרָאי-וינ .עּפַאר



 סישיווייפ לארשי
(1887-=1942) 

 חהמדקח ומכ ַא
 ןעמונעגלײטנָא ךיא בָאה 1928 יַאמ ףוס

 ,שזדָאל ןיא סרערעל ןופ ץנערעפנָאק ַא ןיא

 ןכרוד ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ זיא סָאװ

 -וא עשיערבעה-שיליוּפ יד ןופ דנַאברַאפ

 ןופ שארב ,סעלושלטימ עשיטסיװקַארט

 ,ז,מ ר"ד ברה ןענַאטשעג ןענעז סע ןכלעוו

 .רעװָאקַאטרַאט הירא ר"ד ןוא אדיורב

 -כערּפ ןעוועג ןענעז שזדָאל ןיא געט יד

 זיא סע לייוו ,רַאפרעד זיולב טשינ .עקיט

 רעצנַאג רעד ןוא גנילירפ רענייש ןעוועג

 ,קידוװװעגניז ןוא שירפ ןעוועג זיא םורַא

 טָאה ץלַא לייוו ,רַאפרעד לכ םדוק רָאנ

 ,ןקעטָאילביב ,ןעגנוטייצ ,סעלוש עשידיי .טייקשירעפַאש רעקיטסייג טימ טמעטָאעג

 עשירַארעטיל ,ןעגנוזעלרָאפ ,ןזיירק עשיטַאמַארד ,ןרָאכ ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 -רוטלוק רעשידיי טימ טלדורּפשעג טָאה שזדָאל --- סעיסוקסיד עשיטילָאּפ ,ןטנוװָא

 ןלָארטסַאג יד טימ טיירפעג ךיז שזדָאל עשידיי סָאד טָאה ךָאנ םעד וצ .טייקיטעט

 ,"המיבה, רעקידלארׂשי-ץרא רעד ןופ

 ,סַאג-ַאשטיװָאטורַאנ יד .בוט-םוי ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא טנוװָא רעדעי

 טָאה "המיבה, יד ּוװ ,עינָאמרַאהליפ רעד זיב רעװָאקרטָאיּפ ןופ טינשּפָא ןפיוא

 ךיז ןּפוטשוצ טנעקעג טשינ שממ טָאה ןעמ זַא ,טקַאּפעג ױזַא ןעוועג זיא ,טליּפשעג

 .ךַארּפש עשיערבעה יד ןעגנולקעג טָאה סָאג רעד ףיוא .גנַאגנײרַא-רעטַאעט םוצ

 טייהנגעלעג רעד ייב טלָאװעג רעכוזַאב:רעטַאעט עשיטסינויצ יד ןבָאה סָאד

 ,תירבע ןופ טייקיטפַאהבעל יד ןרירטסנָאמעד

 ךיז טָאה סָאװ --- ,"המיבה; ןופ גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,טכַאנייב ףלעווצ םורַא ןוא

 ?"ַאירָאטסַאק זױהעפַאק ןטנַאקַאב ןיא ןָאטעגּפָא טשינ

 ,סרעביירש .גָאט רעיננ ַא ןביוהעגנָא טשרע ָאד ךיז טָאה תוצח:ךָאנ ַאזַא ןיא

 ןפָארטעג ָאד ךיז ןבָאה רעוט-רוטלוק םתס ןוא סרעקיזומ ,ןרָאיטקַא ,ןטסילַאנרוושז

 .טכַאנ רעד ןטימ ןיא םידירי עשירַארעטיל .ןרָאיטקַא-המיבה יד טימ

 רעדעי ןעמענרַאפ ךיז ָאד ןגעלפ סקַאז .י ןוא סישיווייפ לארׂשי סרעקיזומ יד ךיוא

 רַאוטרעּפער טמיטשַאב ,(יָאנַאיּפ, רעד ןיא) ןטסילָאס טרעהעגסיוא : םיקסע ענייז טימ

 ,טרינָאּפמָאק וליפַא לָאמ לייט ןוא רעדיל טריזינָאמרַאה ,ןרָאכ ערעייז רַאפ

 ןופ עבָארּפ ַא ףיוא ןטעברַאפ סישיווייפ ךימ טָאה הלילה תוצחב ַאזַא םענייא ןיא

 רימ רע טָאה ייברעד .סַאג-ַאשטיוװָאמַאריּפ ףיוא עיזַאנמיג-ךעלדיימ רעד ןיא רָאכ ןייז
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 רע טָאה ָאד : טעברַא ןייז ןופ ןיורק יד זיא וויטקעלָאק רעקיזָאד רעד זַא ,טקרעמַאב

 ןריפ רע ןַאק ָאד ןוא העד ןייק טשינ רענייק םיא טגָאז ָאד ,םיכוסכס ןייק טשינ
 ,טיטשרַאפ ןיילַא רע יו ױזַא טעברַא ןייז

 ןטישיווייפ ייב עבָארּפ ַא ףיוא

 -לוש ַא ןופ רעטסומ ַא ןעוועג זיא סַאג-ַאשטיוװָאמַאריּפ ףיוא עיזַאנמיג-ךעלדיימ יד

 ןופ ןוז ַא) רעטעטשדנַארב ר"ד ,עיזַאנמיג רעד ןופ רָאטקעריד רעד .טלַאטשנַא

 ַא וצ ץעיזַאנמיג יד טריפרעד טָאה (דוד יכדרמ רעביירש ןשיליכׂשמ ןשיערבעה

 -גנַאזעג ןטבילַאב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ רעד ךיוא ןוא .בצמ ןקידנעללב

 ,שזדָאל ןיא רָאכלוש רעטסעב רעד יװ טמשעג טָאה ,סישיווייפ לארׂשי רערעל

 טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה ,העש רעטמיטשַאב רעד וצ ,ירפ רעד ןיא סנגרָאמ וצ

 ,רָאכ ןצנַאג ןופ סעבָארּפ יד ןעמוקרָאפ ןגעלפ'ס ּוװ ,לָאז ןסיורג ןיא ןסישיווייפ

 יד טלעטשעגרעביא ,ןעגנוטיירגוצ עקירעהעג יד טכַאמעג ןבָאה סנירענדרָא יד

 טייצנשיווצ ןיא ןוא סרעמענלײטנָא יד ןופ טייקידנזעװנָא יד טרילָארטנָאק ,ָאנַאיּפ

 ןפוא ןגעוו ןוא רָאכ םעד ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןבעגעגרעביא סישיווייפ רימ טָאה

 ןעגנוזעג ןבָאה ייז .טרעדנוה זיב טכיירגרעד טָאה סנירעגניז לָאצ יד .טעברַא ןופ

 טעברַא יד .טלַארטנָאק ןוא טלַא ,ָאנַארּפָאס רעטייווצ ןוא רעטשרע : סעמיטש ריפ ןיא

 ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ,רעטעּפש טשרע ,עטַארעּפעס ַא ןעוועג זיא עמיטש רעדעי טימ

 .ידכב ,רָאכ ןצנַאג םעד ןעמונעגפיונוצ רע טָאה ,לַאירעטַאמ םעד טשרעהַאב טַאהעג

 .גנַאלק םעד ןכעלטייהנייארַאפ ןוא טרָאװ סָאד ןפיילש וצ

 ןופ טלַארטשעג ןבָאה סנירעליש-עיזַאנמיג עשידיי רעשזדָאל יד ןופ רעמינּפ יד

 ,טרעבױצַאב ןבָאה ןעגנוגעווַאב עשיטסַאלע ןוא ןקילב עלופנח ערעייז .קילג

 -רעביא ןענעז סע ,רעצעלּפ עטמיטשַאב יד ןעמונרַאפ ייז ןבָאה קילבנגיוא ןַא ןיא

 ןענעז רעטכעט עשידיי טרעדנוה ןופ ןגיוא יד ןוא סרעטכעלעג יד ןרָאװעג ןסירעג

 ,טנעגיריד םוצ ןרָאװעג טדנעוװעג טיײקטרינילּפיצסיד רעלופ ןיא

 עטכייל ַא ,טנעגיריד ןופ ןעגנוקרעמַאב עכעלטע ,ןגייוושליטש ןפיט ןופ טונימ ַא

 יו ,טרעהרעד ךיז טָאה "ָאמיסינַאיּפ, עלַאעדיא ןַא ןוא טנעה ענייז ןופ גנוגעוװַאב

 ןסיוועג ַא ןיא רָאכ רעד זיא ?ָאדנעשטשערק;, רעטכייל ַא ךרוד .סנטייוו רעד ןופ

 םוצ ךיז ןרעקוצקירוצ ידכב ,"עטרָאפ , רעויטַאנימלוק ַא וצ ןעגנַאגרעד טנעמָאמ

 רעליטש ןיא ןעגנַאלק עקיור טגיוועצ ךיז ןבָאה רעטייוו .סנַאוינ ןשימַאניד ןטשרע

 עתמא ,טייקשידָאלעמ עסיז .רענעט עטרַאצ ןוא עדלימ ,ןעמטיר עכייוו ,עינָאמרַאה
 .עיזַאטנַאפ-רעדניק

 רעשינָאמרַאה רעד ןיא יקסוװעשטרַאק אנינח ןופ דילרעדניק ַא --- ?הָאוב ,דלי ,דלי;

 ןפַאשַאב ןעמַאזוצ יו קיזומ ןוא רעטרעוו יד .סישיווייפ לארׂשי ןופ גנוטעברַאַאב

 -מָאק רעשיטקנוּפַארטנָאק טימ ןטכָאלפעגכרודַא ןלַאװרעטניא עקינילדָארג .ןרָאװעג

 רעגעסקַאװרעד טימ טּפינקרַאפ עיזַאטנַאפ עשירעדניק .עיצַאזינָאמרַאה רעטריצילּפ

 עלַאקָאװ ַא ,קָאלג רעלופרעביוצ ַא -- לכהיךס רעד .טייקפייר רעשילַאקיזומ
 .עינָאפמיס
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 .שזדָאל ןיא עיזַאנמיג-ךעלדיימ רעשיערבעה רעד ןופ רָאכ ןטימ סישיווייפ לארשי

 ןיימ ףיוא .הניגנה םלוע ןיא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןיב ךיא ןוא טקידנעעג טָאה רָאכ רעד

 .ערעדנַא וצ ןעגנַאגעגרעביא רעטעּפש ןוא טרזחעגרעביא דיל סָאד רע טָאה השקב

 -טעב ןופ דיל עזעידנַארג סָאד .טלעוו ערעדנַא ןַא דיל רעדעי ןוא ,רעדיל עכעלטע

 ןופ "דיל-טסברַאה, עלופגנומיטש סָאד ,"לא דובכ םירּפסמ םימשה,/ ןעווָאה

 -ברַאפ ַא --- "לארׂשי הרוע, דילסקלָאפ עשיערבעה עשיטָאירטַאּפ סָאד ,ןָאסלעדנעמ

 ,טקיצטנַא טָאה סָאװ ,ןגיובנגער רעלופ

 ךיא קנעדעג גָאט ןקיטנייה ןזיב ןוא ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה רָאכ רעד

 ןטשרעהַאב םעד ןוא רעטכעט עשידיי עצלָאטש יד ,ןדרָאקַא עקידנגנילק ענייז

 ,סישיווייפ לארׂשי

 -ַארעּפמעט ןעוועג ייז ןענעז ךעלרעניא סָאװ ,ןטנעגיריד יד וצ טרעהעג טָאה רע

 ןוא עקיור יוװ ןגיױוװַאב ךיז ייז ןבָאה ץוח יּפלכ רעבָא ,קידנזיורב ןוא לופטנעמ

 זַא ,טסּוװעג טָאה סָאװ ,רעיצרעד ןוא גָאגַאדעּפ ןתמא ןַא ןופ ּפיט ַא :ענעסַאלעג

 רע זַא ןוא םידימלת ענייז ןופ טריװרעסבָא ןרעו ןתוגהנתה ןוא גנעג ענייז עלַא

 ,גנורירַאב ןיא םיא טימ ןעמוק עכלעוו ,עלַא יד רַאפ רעטסומ ַא ןייז זומ

 -עּפער-לַארענעג יד ףיוא ,טעברַא רעכעלגעטיגָאט ןייז תעשב ןעוועג רע זיא ַאזַא

 רע זיא רעקיבלעז רעד ןוא ,ןטירטסױרַא עכעלטנפע רַאפ ןרָאכ ענייז ןופ סעיציט

 ,עינָאמרַאהליפ רעשזדָאל רעד ןופ עניב רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,ןעוועג ךיוא
 ןופ טיײלגַאב ןטימ "ריש, רעדָא ,"רימזה,; ןופ ןטרעצנָאק ענייז קידנריגיריד

 {6 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס
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 רעכוז ַא ,רעקיזומ א ןופ געוװ רעד

 .עיצילַאג ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא 1887 רָאי ןיא ןריובעג זיא סישיווייפ לארׂשי

 1907 רָאי ןיא ןוא םינזח ענעדישרַאפ ייב ררושמ ןעוועג רע זיא טייהדניק רעד ןיא

 ייווצ טימ .דָארב ןיא לוש רעסיורג רעד ןיא טנעגיריד:רָאכ ןעוועג ןיוש רע זיא

 ןופ טנעגיריד יוװ (ווָאנרַאט) ענרָאט ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רע זיא רעטעּפש רָאי

 עניײמעגלַא ןַא ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא רע טָאה קיטייצכיילג .לּפמעט ןקיטרָאד ןיא רָאכ

 | ,טָאטש רעד ןיא טייקיטעט עשילַאקיזומ-שידיי

 טריזינַאגרָא רע טָאה ,1912 רָאי ןיא ,רעטעּפש ןוא לושקיזומ ַא ןפַאשעג טָאה רע

 ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .?ַאינָאמרַאה,, ןעמָאנ ןרעטנוא ןיײארַאפ-גנַאזעג ןשידיי ַא

 ריא ןיא ןבָאה בייהנָא ןיא .גָאט וצ גָאט ןופ ןסקַאװעג זיא ןוא טרעטיירברַאפ

 ןסישיווייפ ןופ העּפשה רעד קנַאד ַא רעבָא ,ןטנעמעלע עשירָאטַאלימיסַא טרינימָאד

 .רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ ַא ןעמוקַאב יז טָאה

 -סױרַא וליפַא טגעלפ ןוא ןעגנומענרעטנוא-קיזומ טריזינַאגרָא טפָא טָאה רָאכ רעד

 לָאמ ַא זיא טרעצנָאק ַאזַא .טעטש ערעסערג עקידתונכש יד ןיא ןטרעצנָאק טימ ןרָאפ

 ןרעוו ןבעגעג טגעלפ סָאװ ,רעטַאעט ןטלַא ןופ לָאז ןיא ,עקָארק ןיא ןעמוקעגרָאפ

 עצנַאג יד ןגיוצעגוצ טָאה טרעצנָאק רעד .ןעמָאנ ןסיורג ַא טימ ןטסיטרַא רַאפ רָאנ

 -סעפינַאמ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ןוא ץנעגילעטניא עשיליוּפ ןוא עשידיי

 | ,קיזומ רעשידיי רעד רַאפ עיצַאט

 וויסנעטניא טָאה רע ּוװ ,ןיוו ןייק טגָאירַאפ ןסישיווייפ טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 רע זיא גנוקידנערַאפ ריא ךָאנ דלַאב .טעברַאעג ךיז רעביא ןוא ךס ַא טנרעלעג

 ּווװ ,לּפמעט ןקיטרָאד ןיא טנעגיריד ןרָאװעג זיא רע ןוא ,עקָארק ןייק ןעמוקעג

 ךיז רע טָאה ָאד ךיוא .רעשיפ ףסוי רעטמירַאב טלָאמעד רעד ןזח ןעוועג זיא סע

 ךיוא רָאנ ,עיגרוטיל רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט ןייז טימ טנגונַאב טשינ

 רעשידיי ןופ רעבָאהביל עלַא ךיז םורַא טרירטנעצנַָאק ןוא לושקיזומ ַא טגיילרַאפ

 ,קיזומ

 רעבָא םיא טָאה ,עקָארק ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טסייג רעשיסקָאדָאטרָא רעד

 ןרָאװעג רע זיא ָאד .גרעבמעל ןייק קעװַא זיא רע .טעברַא ןייז ןיא טעװעמַאהעג

 רָאכ ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא ,עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןיא גנַאזעג ןופ רערעל

 ןיוש רעקידנריטסיזקע רעד ייב רָאכ םעד טריזינַאגרָא ןוא לּפמעט ןקיטרָאד ןיא

 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיטרַאישירַארעטיל רעשידיי

 יד ןופ טסייג ןיא ןעגנוזעג טָאה ןוא רעטשימעג ַא ןעוועג זיא לּפמעט ןיא רָאכ רעד

 ךיוא טגעלפ ןײלַא רע .רעדנעל עשיעּפָארײא-ברעמ יד ןיא סעדניימעג-םרָאפער

 טשינ ןעוועג זיא ץנעדנעט יד .רָאכ םעד טײלגַאב טָאה ןוא טסינַאגרָא רעד ןייז

 ןעגנערבוצניירַא טכיזסיוא םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .רודיס םעד ןרעדנע וצ

 ןשידיי ןיא טשרעהעג טָאה עיצַאוטיס עכעלנע ןַא .ןעגנורעסעבסיוא רַאוטרעּפער ןיא

 טָאה ,טריפעג טָאה רע ןכלעוו ,רָאכ רעד .דנַאברַאפ ןשיטסיטרַא-שירַארעטיל,

 טסייג רעד ךיוא .טנכיײצעגנָא ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,סעיניל טיול ןטעברַא טזומעג
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 רעפסָאמטַא עצנַאג יד .רעלַאנָאיצַאנ-טלוב ןייק ןעוועג טשינ זיא ץיזַאנמיג רעד ןיא

 טשינ יאדווא ןוא גנולעטשנייא רעקיטסייג ןייז ןכָארּפשטנַא טשינ טָאה גרעבמעל ןיא

 ,רוטַאנ רעשימַאניד ןייז

 -טייווצ רעד ןיא ןרָאפעגרעבירַא זיא ןוא גרעבמעל טזָאלרַאפ רע טָאה 1922 רָאי ןיא

 ייווצ עריא טימ הליהק עשידיי עסיורג יד ,שזדָאל ןיא ,ןלױּפ ןיא טָאטש רעטסערג

 ןבָאה ,טסייג ןשירעמענרעטנוא רעייז ןופ טמשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי טנזיוט טרעדנוה

 רעטסעקרָא ,רָאכ טימ ,"רימזה, ןקרַאטש ַא טלעטשעגפיוא טַאהעג גנַאל ןופ ןיוש

 טריגיריד טַאהעג טרָאד ןיוש ןבָאה סע .טייקיטעט רעשילַאקיזומ רעטריזינַאגרָא ןוא

 ,טגעגיריד רעשימַאניד ַא טציא טלעפעג טָאה סע .ווָאיל ָאעל ןוא סטרעבליז לװַאז

 -לדורּפש יד ןעלגיּפשּפָא ןלָאז סָאװ ,ןגעוו עיינ ףיוא ןריפפיורַא רָאכ םעד לָאז סָאװ

 ,שזדָאל ןיא ןבעל ןשידיי ןופ טייקיד

 ןעמוקַאב "רימזה, רעד טָאה טייצ ןייז ןיא .ןָאטעג סָאד טָאה סישיווייפ לארׂשי ןוא

 םעד ,טנעגיריד ןטשרע ןוא רעדנירג ןייז ןופ ןטייצ יד ןופ ץנַאלג ןוא גנוװש םעד

 רעדיל ןעגנוזעג טָאה רע .יקסווָאנַאי לקייח ,הניגנ רעשידיי ןופ רעקיטַאנַאפ ןוא ןבדנ

 ןופ טסייג םעד ןכָארּפשטנַא טלַאהניא רעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,ףמַאק ןוא טעברַא ןופ

 "טעב ,לעדנעה ןופ קרעװ טריפעגסיוא קיטייצכיילג ןוא שזדָאל ןיא שטנעמטעברַא

 עטריפעגסיוא יד טימ ןעוועג םש-הנוק ךיז רע טָאה לעיצעּפס .ןָאסלעדנעמ ןוא ןעווָאה

 עלענָאיסעּפָארּפ ןופ יוװ ןעוועג זיא ָאוינ רעשירעלטסניק רעייז סָאװ ,סעירָאטַארָא

 עשיטסינויצ-שיצולח םַארגָארּפ ןיא ןטכָאלפעגניירַא קידנעטש ךיוא טָאה רע .סרעגניז

 ,רעדיל
 -עגָארעטעה רעד .טקידנעעג ךיז טָאה עילידיא יד ,1922 זיב טרעיודעג טָאה סָאד

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .טייקינייא ןייז טרעטשעג טָאה רָאכ ןופ לעטשנעמַאזוצ רעשינ

 ןדָאטעמ ןוא רַאוטרעּפער ןגעוו ןטייהנדישרַאפ-גנוניימ בילוצ בײהנָא ןיא ,ןתקולחמ

 וצ ןעמוקעג זיא סע .ןסערעטניא עטַאוירּפ בילוצ רעטעּפש ןוא ,טייקיטעט ןופ

 םעיינ ַא טעדנירגעג ןוא "רימזה; ןופ קעװַא זיא רָאכ ןופ לייט רעסיורג ַא ,סיר ַא

 .שארב סישיווייפ לארׂשי טימ "ריש, רָאכ

 טנעגיריד רעד טָאה ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ ןוא רָאכ רעטשימעג ַא ןעוועג זיא "ריש;

 ןענעז סע .רעדילגטימ ענייז ןופ גנודליבסיוא רעשילַאקיזומ רעד ףיוא טכַא טגיילעג

 ָאד ןבָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעקידנטעברַא ןופ ןטנעמעלע עיינ ךס ַא ןעמוקעג

 ,ךיז ןבעלסיוא ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשילַאקיזומ רַאפ טרָא ןַא ךיז רַאפ ןענופעג

 ןעוועג זיא טעברַא רָאי ּפַאנק ַא ךָאנ ןוא עוויסנעטניא ןַא ןעוועג זיא טעברַא יד

 .טרעצנָאק רעסיורג ַא טיירגעגוצ

 ןעמוקעגרָאפ עינָאמרַאהליפ רעשזדָאל רעד ןופ לָאז ןיא זיא 1922 רַאורבעפ ןט19 םעד

 רעקירָאי:קיצנַאװצ ןייז בילוצ ,סישיווייפ לארׂשי דובכל טרעצנָאק-םואעליבוי ַא

 רעד .טרפב שזדָאל ןיא טייקיטעט רעקירָאי-ןעצ ןוא ללכב טעברַא רעשילַאקיזומ

 ,"יבכמה הדוהי; עירָאטַארָא סלעדנעה ןופ לייט ןסיורג ַא ןעגנוזעג טָאה רָאכ

 גנוטעברַאַאב רעד ןיא רעדילסקלָאפ עשידיי ןוא (ב"מ) םילהת קרּפ ַא סנָאסלעדנעמ

 ("עלעדיימ ןייש ,וד רָאנ רעה, ,"ןליּפש עביל ַא עדייב רימָאל ,יוא;) רַאליבוי ןופ



 סישיווייפ לארשי

 ןופ טײלגַאב ןעװעג זיא רָאכ רעד

 יב ןוא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ

 -ָאעל טרינָאּפמָאקַא טָאה ענַאיּפ רעד

 רַאליבוי םעד טסירגַאב .סקַאל ַארָאנ

 "יד ןוא סקופ ,ל רָאטקַאדער ןבָאה

 .ןַאמלרעּפ .א רָאטקער

 סָאװ ,עימעדַאקַא-טרעצנָאק עקיזָאד יד

 רעסיורג רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 -עג טָאה ,רָאכ םעיינ ןופ טירטסױרַא

 וצ לומיטס רעדילגטימ ענייז ןבעג

 וויטקעלָאק רעד .ןעגנוגנערטשנָא עיינ

 זיא ןוא ךלמה ךרד ןפיוא ףױרַא זיא

 רעשילַאקיזמ רעטסנרע ןַא ןרָאװעג

 .שודָאל ןשידי ןיא טנעמורטסניא

 -ערּפער עיינ יד ןרָאװעג זיא "ריש,

 רעשידיי רעטייווצ רעד ןופ ץנַאטנעז

 ןופ טיבעג ןפיוא ןליוּפ ןיא הליהק

 ,קיזומ רעשידיי

 רעשטייד רעד ןופ בייהנָא םייב דלַאב

 ןעגנַאגעגרעביא רע זיא עיצַאּפוקָא

 וצ טלעטשעג ךיז ןוא עשרַאװ ןייק

 -רעטנוא רעד ןופ עיציזַאּפסיד רעד

 -ַאגרָא טָאה רע .גנוגעװַאב רעשידרע

 -סיוא טָאה סָאװ ,רָאכרעדניק ַא טריזינ

 ןוא סעירָאטַארָא ןופ ןלייט טריפעג

 -רַאפ ןיא ןקילײטַאבטימ ךיז טגעלפ

 -נוא-רוטלוק ןוא ןטרעצנַאק ענעדיש

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעגנומענרעט

 -עשרַאוװ ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב

 ןשטייד יד םיא ןבָאה ַָאטעג רעװ

 רעגַאל-גנוטכינרַאפ ןיא טקישעגסױרַא

 -רעד רעטעּפש זיא רע ּוװ ,ווָאטַאינָאּפ

 ,ןרָאװעג טעדרָאמ
 ווירב ןיא ןרָאװעג טנַאמרעד זיא רע
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 רעד ןגעוו םולבלעגניר לאונמע ר"ד ןופ

 רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טייקיטעט-רוטלוק

 -רוטלוק ןוא רעלטסניק ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג עטעדרָאמרעד 320 ןופ המישר

 ןזיוועגרעביא טָאה עשרַאװ ןיא טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד סָאװ ,ןשטנעמ

 ,1944 יַאמ ןטס24 םעד ןָאדנָאל ןייק
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 עיציזַאּפמַאק ןוא עעדיא

 זיא םורַא רעשידיי רעד ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סישיווייפ לארׂשי
 זיא הביבס ןייז .םינימה לכמ ןעגנומערטש ןוא ןעעדיא טימ טנדָאלעגנָא ןעוועג
 רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ןסַאמ עשידיי עקידנפמעק יד ןופ הביבס יד ןעוועג
 -עה רענרעדָאמ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ טבעלעגטימ טָאה רע .גנויײרפַאב
 עקיטסייג עריא עלַא ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ןוא רעשיערב
 ןעגעז ןעגנוּוט עכעלגעטגָאט ענייז עלַא ןוא ,ייז ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא רע .ןטרעוו
 ,קורדסיוא רעייז ןעוועג

 עשילַאקיזומ עלענָאיסעּפָארּפ ןייז ןביוהעגנָא רָאנ טָאה רע ןעוו ,1907 רָאי ןיא ןיוש
 ןוא גנוגעװַאב-ןויצ-ילעוּפ רעד וצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה ,דָארב ןיא טעברַא
 רעטעּפש ןָאטעג רע טָאה עקיבלעז סָאד .טנַאלַאט ןייז טסניד ריא ןיא טלעטשעג
 ןריזיליבָאמ ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה "ַאינָאמרַאה, רָאכ רעד .ווָאנרַאט ןיא

 טפָא רעייז .לארׂשי-ץרא ןקידנטעברַא ןופ קנַאדעג ןרַאפ ץנעגילעטניא עשידיי יד

 וצ "תורח, זיירק ןשימעדַאקַא ןשיטסינויצ-ילעוּפ םעד ןרילומיטס רע טגעלפ

 ןטירטסױרַא עשילַאקיזומ טימ ענעדנוברַאפ ,ןעננומענרעטנוא-רוטלוק ןריזינַאגרָא

 .טָאטש רעד ןיא טעטיויטקַא עשַיײטרַאּפ יד ןטלַאהוצרעטנוא םורַא ױזַא ידכב

 -ילעוּפ רעד ןופ םירבח עקידנריפ יד טימ טקַאטנָאק ןקידרדסכ ןיא ןעוועג זיא רע

 ןַא ןרָאװעג זיא ןוא ,רוטַארעטיל-ײטרַאּפ יד טנעיילעג ,גנוגעוַאב רעשיטסינויצ

 -רעּפער םעד ןלעטשפיונוצ םייב טָאה רע ,טסינויצ-טסילַאיצָאס ַא ןופ ּפיט רעתמא

 ןקידנדייל ןופ טעמוא םעד :קורדסיוא םוצ טגנערבעג סָאד ןרָאכ ענייז רַאפ רַאוט

 רעלַאנָאיצַאנ ןוא טייהיירפ ךָאנ גנוצכעל יד ןוא טייז ןייא ןופ שטנעמסטעברַא
 .רעטייווצ רעד ןופ גנוכַאװרעד

 ,ןצרַאה ןפיוא ןגעלעג םיא זיא סָאװ ,סָאד טלגיּפשעגּפָא ענייז ןטרעצנָאק יד ןבָאה

 -ַאּפמָאק ,רבע ןשיטנַאמָאר ןופ ןעגנַאזעג ןוא גנולפייווצרַאפ ןוא רעגנוה ןופ רעדיל

 ןוא ,גנוקירדרעטנוא ןגעק ןפמעק וצ טסול טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ ,סעיציז

 םיא ייב ןבָאה ךיוה רעייז ,ץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ טריזילָאבמיס ןבָאה סָאװ ,ןעגנופַאש

 ןפורעג ןבָאה סָאװ ,סעידָאלעמ ,ןביולג ןוא גנונעפָאה ןופ רעדיל יד ןעגנולקעגּפָא

 ףמַאק ןייז ןיא דיחי םעד טקרַאטשעג ןבָאה ןוא רעיודסיוא ןוא גנוקידייטרַאפ וצ
 .ץנעטסיזקע רַאפ

 ןעגנערב וצ ייז ידכב ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי עתמא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה רע

 -עלַאב ןיא יוװ ,עכלעזַא טשינ ,ענעסָאלשטנַא ןוא עקיטומ ןסַאמ-רעטעברַא .דיל ןייז

 ןשירַאטעלַארּפ ןיא יו ,עכלעזַא רָאנ ,גרעבמעל ןשיטנַאלימיסַא ןוא עקָארק ןשיטַאב

 רעד ןיא ךיז ןצעזַאב סָאד גנוכיירגרעד עסיורג ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא .שזדָאל

 עריא טימ ךיז ןריציפיטנעדיא סָאד ןוא ןלוּפ ןיא הליהק רעשידיי רעטסקידוועריר

 רעד ןופ ןלייט יד וצ טליפעג רע טָאה טייקטנעָאנ רעמ ךָאנ .ןסַאמ עקידנטעברַא

 ןשיצולח ןופ לרוג ןטימ ןדנוברַאפ לרוג םענעגייא רעייז ןבָאה סָאװ ,טנגוי רעשידיי
 .קלָאפ ןופ דרַאגנַאװַא םעד ןעזעג רע טָאה ייז ןיא ,םזינויצ
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 -עגנירַא שפנו בלב ךיז רע טָאה

 ןפַאש ןופ עיצקַא רעד ןיא ןפרָאװ

 ןיא ןטקנוּפ-הרשכה יד ןיא ןרָאכ

 רָאכ רעד .טנגעגמוא ןוא שזדָאל

 טָאה ווָאכָארָאב ןופ נ"א ץוביק ןיא

 ןשילַאקיזומ ןיא ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב
 -ריפ ַא ןעוועג זיא סָאד .שזדָאל

 -רעגניז רעטריטנעמעצ ,רעקימיטש

 רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,וויטקעלָאק

 ןיא טסייג םעיינ םענופ קורדסיוא

 -- רַאוטרעּפער רעד .םיצוביק יד

 רעינ רעד ןופ טּפעשעג רקיעב

 -עג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,קיזומ

 טָאה -- לארׂשי:ץרא ןיא ןפַאש

 -ךיז םעד ןופ הרובג יד ןעגנוזַאב

 רעד ףיוא ןבעל םעיינ ןקידנעיוב

 ןשִיָארעה םעד ןוא דרע רענעגייא

 יד ןכעלקריוורַאפ רַאפ לגנַארעג

 סע ."םימיה תירחאב;, ןופ עיזיוו
 רעשזדָאל ןטנַאקַאב ןופ טנכייצעג סישיווייפ ןופ רעדיל ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז

 .הגהכ .י טסירוטַאקירַאק ,טעלימ ףסוי ,יקסוװועשטרַאק אנינח

 ,ערעדנַא ןוא קיב השמ ,לעגנע לאוי

 רעדילסקלָאפ ךס ַא טעברַאַאב טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טָאה סישיווייפ לארׂשי

 ענייז ןיא טריבָארּפסיױא ייז טָאה ןיילַא רע יו ,םעד ךָאנ ןוא רָאכ ןקימיטשריפ רַאפ

 ןענעז סָאװ ,ןעגנוטעברַאַאב יד .ןלױּפ ץנַאג רעביא טרעדנַאװעג ייז ןבָאה ,ןרָאכ

 רעטכייל טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ,תודוסי עשינַאפילָאּפ ףיוא טיובעג ןעוועג

 רעדילרעדניק טרינַאּפמָאק ךיוא טָאה רע .טײקיצרַאה טימ ןוא עיניל רעשידָאלעמ

 טכיירגרעד רע טָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד .סרעטכיד עשיערבעה ןופ ןטסקעט וצ
 ."הדסמ לוחמ, דיל ןייז טימ

 ןבירשעגנָא ןדמל קחצי רעטכיד רעשיערבעה רעד טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 םעד רַאפ זָאעטַאּפַא ןַא ןעוועג זיא סָאד .הדסמ עמעָאּפ עשיטַאמַארד עטמירַאב ןייז

 טַאהעג טָאה סָאװ ןדמל קחצי .הילע רעטירד רעד ןופ ץולח ןשיטסילַאעדיא

 טייקיזָאלמייה יד ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןטייצ עקיטולב יד טכַאמעגטימ

 םידסח יד ןיא טשיוטנַא ךיז טָאה ,ןכעלטנגוי ןשידיי ןקידנרעדנַאװ ,ןטגָאלּפעג ַא ןופ

 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא יד ךיוא .םלועה תומוא יד ןופ

 ךיז רַאפ געווסיוא ןקיצנייא םעד .ןדייל ענייז טרעדנילעג טשינ טָאה ,טביילגעג

 ןייז ןיא רע טָאה .גנוזיילסיוא רעלַאנָאיצַאנ ןיא ןענופעג רע טָאה קלָאפ ןייז רַאפ ןוא

 ןטימ ןעמַאזצ סָאװ ,ץולח ןופ טעברַא עקידשפנ-תריסמ יד טרעדלישעג עמעָאּפ
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 ףיוא טליּפשעגוצ ךיז רע טָאה ,"חלֶׁשה תקזחמ תחאו הכאלמב השוע ודי תחאב,

 ןייז ןופ דיירפ יד טצנַאטעגסיױא טונימ רעיירפ רעדעי ןיא ןוא עקשָאמרַאג רעד

 ,המשנ

 טָאה ץולח רעד ןכלעוו ןיא ,עמעָאּפ רעד ןיא לייט רעד ןעוועג זיא "הדסמ לוחמ;

 טסַאפרַאפ סישיווייפ לארׂשי טָאה .תורוד עשידיי ןופ ץנַאט םעד טצנַאטעגסיױא

 עשידיי ןופ גנַאזעג סָאד ןעוװעג זיא סָאװ ,עידָאלעמ ַא טסקעט ןשימטיר םעד וצ

 עשידיסח ,ןוחטב רעשידיי .סנייא ןרָאװעג ָאד ןענעז טרָאװ ןוא דיל ,ץנַאט ,תורוד

 ןבָאה ןוא קעדוצ ןשילַאקיזומ ןייא ןעמוקַאב ןבָאה חוכ רעשיצולח ןוא תובהלתה

 סישיווייפ לארׂשי ןופ "הדסמ לוחמ/ דיל סָאד ,רעייפ ןסיורג ַא ןיא טרעקַאלפעצ ךיז

 ןשיוװצ ױזַא ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא רעדיל עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ןרָאװעג זיא

 -קריוו רעיינ ַא ןופ רעיוב יד ןשיוװצ יו ,רעדנעל עלַא ןיא טנגוי רעשיצולח רעד

 .לארׂשי-ץרא ןיא טייקכעל

 -ָאיצידַארט ןטיול --- עטיובעג ,ןטקַאט 16 טלַאהטנַא "הדסמ לוחמ; ןופ עידָאלעמ יד

 רעד ןוא ןלַאװרעטניא יד .סעזַארפ עשילַאקיזומ ייוצ ףיוא -- רעגייטש ןלענ

 ןטעביז ןופ טיײקיקענטרַאה יד ךיז טקעלּפטנַא סע .קורדסיוא טימ לופ ןענעז םעטיר

 ענײמעגלַא יד ןעוו ,טלָאמעד וליפַא) ןרעכעה טשינ ןפוא םושב ָאד ךיז טזָאל סָאװ ,ןָאט

 ױזַא זיא סָאװ ,עטרַאװק יד טפָא ָאד טניישרעד סע ןוא (סָאד ךיז טעב עידָאלעמ

 םעטיר רעד .קיזומ רעשידיי רעד ןופ טײקשילַאגַאלּפ רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 טסַאּפעגוצ ןעוועג טלָאװ רע יו ױזַא ,רערעווש ןוא רעוויסַאמ ַא לייט ןטשרע ןיא זיא

 ןטייווצ ןיא ןוא ,טעברַא רעשיזיפ רערעוש תעשב טנעה ןופ ןעגנוגעװַאב יד וצ

 ןבייה וצ ןפורעג טלָאװ רע יו ,סעּפָאקניס טימ טּפָארּפעגנָא ,רעטכייל ַא -- לייט

 .ןצנַאט וצ ןוא סיפ יד

 טייקידנביוהרעד ןוא רעביוצ ןשיטנַאמָאר ןופ דיל סָאד ןרָאװעג זיא "הדסמ לוחמ,

 -טנגוי עשיטסינויצ יד רַאפ ןוא לארׂשי:ץרא ןיא ןבעל ןשיצוביק-שיצולח ןיא

 לָאבמיס רעד ןבילבעג גָאט ןקיטנייה ןזיב סע זיא טלעוו רעד רָאג ןיא ןעגנוגעװַאב

 | ,רעייפ ןשיטסילַאעדיא ןופ
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 ,קלָאפ ןייז ןופ סָאװ רעקיבלעז רעד ןעוועג זיא סישיווייפ לארׂשי ןופ געוו רעד

 רַאפ לגנַארעג רעכעלרעהפיואמוא ןַא טייז ןייא ןופ .שירענָאיזיװ ןוא שיטסילַאער

 סרענעש וצ ןבערטש רעקידרדסכ ַא -- רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,םויק ןלעירעטַאמ

 סָאװ ,ורמוא ןַא שטנעמ ַא ,רָאיזַאטנַאפ יא רַאטנוב יא ןעוועג זיא רע .סרעכעה ןוא

 ,טריזילַאער ןוא טריטנעמירעּפסקע ,טרינַאלּפ קידנעטש טָאה

 עשידיי יד ןופ ןשינעפיט יד ןופ טּפעשעג רע טָאה עיצַאריּפסניא עשילַאקיזומ ןייז

 סָאד ,לַאסרעוװינוא ןוא שידיי ןעוועג דיל ןייז זיא רעבירעד ןוא ןסַאמ-רעטעברַא

 ,טשידיירַאפ עלַאסרעוװוינוא סָאד ןוא טריזילַאסרעוװינוא רע טָאה עשידיי

 דיל ןשיצולח ןופ רעטיײרּפשרַאפ ןוא רעדימש רעד ןעוועג זיא סישיווייפ לארׂשי

 זיא סָאד ,ןעמיורט ןוא סעיצַאמע ענייז ןופ דיל סָאד ןעוועג זיא סָאד .ןליוּפ ןיא
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 ןגָארטעג סע ןבָאה סָאװ ,םיצולח רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ דיל סָאד ןעוועג ךיוא
 ,לארׂשי-ץרא ןייק הילע רעייז תעשב ןּפיל ערעייז ףיוא

 ןשיװצ ןופ טייצ רעד ןיא ןלױּפ ןיא סרעקיזומ עשידיי ןופ עירעלַאג רעד ןיא

 עטסקידובכב יד ןופ םענייא סישיווייפ לארׂשי טמענרַאפ תומחלמ-טלעוו עדייב
 ,רעטרע

 עיפארגָאילביב

 לַארטנעצ ןופ .גסױרַא ,סנייא דנַאב ,יןרעטש ענעשַאלרַאֿפ, :ווָאקרוט סַָאנָאי

 ,(12 'ז) 1953 ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ

 ביבא-לת ,"עשראו ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיױא ןוא ןברוח, :טדַאטשיינ ךלמ

 .(587 ,313 ז"ז) 8

 1,600 '1866082 1312820עץ8 : 1060061///21 2015614 1 0ססצ יש 001806 יט 2612

 1 24 שש .,14188000 1964 (69 'ו)

 ת1סממ 21160 : ,,241121/66 106 14001016 6 021/:2'" , 1יטסטשט 7

 ,שלעזעג :,סױרַא ,ןייטשרעג .י ןופ טלעטשעגפיונוצ ,רָאכ סנייטשרענ .י ןופ רַאוטרעּפער

 .(14 'ז) 1927 ענליוו .נמיג רעשידיי ןופ דניירפ

 1960 ביבא-לת ,קיצ'צ עשוהי תאצוה ."הירצויו תידוהיח הקיפומח} :אטיל ש .י

(1' 186), 

 ,110 ,93 ,70 ז"ז) 1948 סערייא-סָאנעוב ,'ןעוװעג םע זיא יוַאא :ווָאק רוט סַָאנַאי

4 224, 439, 505). 
 .(15 'ז) 1937 יַאמ ,(20 'ז) 1937 רַאונַאי ,עשרַאװ ,ייטלעוװ-םינזח יד ןוא לוש יד,

 עמסמ8; תז םסעניט102: 21658 ט10216 0840... 060618102 296. 1:0011512 1118-

 טסצץסעמת םנשע 0.8.2.2. טטסזפע28008--1:602--אע8אסיש 1947 (15 'ז)

 /ועֿפַאריײא ןיא רעטַאעט רעשידײי :ןַאסנרעּפ .'8 ,וָאקרוס י ,רעגנ ַא מ .א

 .(458 יז) 1968 קרָאי-וינ

 רעשירָאטסיה .דיי ,ייווצ דנַאב ,ָאטענ ןופ םימתכ :םולבלעגניר לאונמע

 .(205 'ז) 1962 יַאמ ,"ךוב-שידיי  גַאלרַאפ ,ןליוּפ ןיא טוטיטסנגיא

 -קעמ ,דנַאב-םישודק ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל :גייווצרעבליז ןמלז .
 .(3918 'ז) "עבשילא , גַאלרַאפ ,1967 יטיס-ָאקיס

 ,רחואמה ץוביקה תאצוה .קוסב השמו ןמרקוצ קחצי : םיכרועה ,תואטיגה תומחלמ רפפ ,

 ,(142 ,25 ז"ז) 1958 תואטיגה ימחול תיב



 יקסנימַאק ףסוי

(1903--=) 

 ןלַאװק ייווצ -- ןטלעװ ייווצ
 יד ןיא טָאה ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב ןעוו

 -ץרא םעד טריזינַאגרָא 26--1925 ןרָאי

 רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ ןקידלארׂשי

 ןריזיליבָאמ ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג זיא ןוא

 ,םיא רַאפ לַאירעטַאמ-ןשטנעמ ןקיסַאּפ

 םעד ןעניוװעג טלָאװעג ךיוא רע טָאה

 ףסוי רעלדיפ ןקירעיקיסיירד-עכעלטע

 -טע טימ ןיוש .ןַאלּפ ןייז רַאפ יקסנימַאק

 ןופ םענייא תעשב -- רעירפ רָאי עכעל

 ייב רע טָאה -- עשרַאװ ןיא ןכוזַאב ענייז

 םעד טרעהעגסיוא טַאהעג טייהנגעלעג ַא

 -רָא ןופ רעטסיימ-טרעצנָאק ןקיטפנוקוצ

 :ןעגנוקרעמַאב עקידנגלָאפ יד ןבירשעגוצ טַאהעג ןוא רעטסעק

 -שגסיוא ,ָאידַאר ןופ רעטסיײמטרעצנָאק ,29 ַאקסוועלורק ,רָאי 28 ,יקסנימַאק ףסוי,

 ןוא טסיטעטרַאװק רעטוג ,קינכעט עכעלרע עטנכייצעגסיוא ,ליּפש ענייר טלייט

 ,(גנוטיירגוצ ןָא ךיילג טליּפש סָאװ) ?טסיטסיװַאמירּפ

 ןטקַארטנָאק-סטעברַא ענעדישרַאפ טימ ןדנובעג ןעוועג טלָאמעד זיא יקסנימַאק ףסוי

 םיא טָאה סע .גנוטעברַאפ יד ןעמעננָא טנעקעג טשינ טָאה רע ןוא עשרַאװ ןיא

 טייקכעלגעמ יד ןעמונעגקעװַא םיא ןופ טָאה לרוג רעד סָאװ ,ןָאטעג ייוו קידנעטש

 ענייז ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב זיא רע רָאנ יו רעבָא .םינושאר יד ןשיװצ ןייז וצ

 ךיז ןוא ןליוּפ טזָאלרַאפ ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ רע טָאה ,ןעגנוטכילפרַאפ

 -טרעצנָאק ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונעגרעביא טָאה רע ּוװ ,ביבא-לת ןיא טצעזַאב

 .רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןיא רעטסיימ

 זיא ןוא ןלױּפ ןיא רעקיזומ רעוויטקַא ןַא ןעוועג יקסנימַאק ףסוי זיא 1927 זיב

 יו ,טלעוו:קיזומ רעשיליוּפ רענײמעגלַא רעד ןיא ױזַא ,ַאטַארג ַאנָאסרעּפ ןעוועג

 ןייז טפיוקעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע .החּפשמ-קיזמ רעשידיי רעד ןיא ךיוא

 ןטעטילַאװק עכיוה ענייז קנַאד ַא -- רענײמעגלַא רעד ןיא ,ןטלעוו עדייב ןיא ןעמָאנ

 ןוא ןשינָאמרַאהליפ ןיא רעטסיימ-טרעצנָאק ןוא טסילָאס ,זָאוטריוװ-רעלדיפ יו

 ןטנַאקַאב ןופ רעבעגנָאט ןוא רעדנירג רעד יו ךיוא .רעטסעקרָא-ָאידַאר ןיא רעטעּפש

 לָאמ עכעלטע זיא סָאװ ,?טעטרַאװק רעװעשרַאװ; דנַאלסיױא ןיא ןוא ןלוּפ ןיא

 טיבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ רַאפ גנוריגער רעשילוּפ רעד ןופ טנכייצעגסיוא ןרָאװעג

 טָאה רע לייו -- רעשידיי רעד ןיא ןוא .קיזומ עלַארעמַאק ןטײרּפשרַאפ ןופ

 ןעוועג ,רוטַארעטיל ריא ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא ןזיװעגסױרַא
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 -רעטַאעט עשידיי עטסנרע וצ קיזומ קידנביירש ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ
 עמַאמ , רעד ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא רע לייוו -- םלוכ לעו -- ןוא ןעגנולעטשרָאפ
 ,החּפשמ-יקסנימַאק ןליוּפ ןיא רעטנַאקַאב רעד ןופ ןוז ַא ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ
 רעגנוי רָאג ךָאנ טלָאמעד רעד ןופ ןיורק יד ןגָארטעג ץלָאטש טימ טָאה סָאװ
 ,טסנוק רעלַארטַאעט רעשידיי

 ןטרעוו עטסנעש יד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא רע טָאה ,ןלױּפ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג
 -ָאלס שוילוי ,שטיוועקצימ םַאדַא ןופ ןלַאעדיא יד ,רוטלוק רעשילױּפ רעד ןופ
 רעדלעוו ,רעדלעפ עשיליוּפ יד ןופ ןשזַאזייּפ יד : יקסנישַארק יצַאנגיא ןוא יקצַאוו
 ןוא סעקַאיװָאקַארק ,סעקרוזַאמ עשילוּפ יד ןופ סעידָאלעמ יד ןוא רעפרעד ןוא
 יד ןיא ןעגנולקעג םיא ןבָאה ,ןגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג םיא ןענעז ,סעקַאיװַאיוק
 .ןרעיוא

 -- ןרעטלע ענייז ןופ בוטש עשידייילענָאיצידַארט יד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -- לרוג ןשידיי טימ טקייוועגכרוד ןעוועג יז זיא רעטקַארַאכ ןכעלטלעוו ריא ץָארט

 סָאד :געווסנבעל ןוא הבשחמ ,טימעג ןייז ףיוא העּפשה עקידנרידיצעד ַא טַאהעג
 טיבעג ןפיוא תוחוכ עטסשירעפַאש יד ןופ הביבס רעד ןיא ךיז ןעניפעג עקידרדסכ
 רעד ןופ ךיז ןקילײטַאבטימ סָאד ,ץנַאט ןוא דיל ,טרָאװ ןשירעלטסניק ןשידיי ןופ

 ץנעגילעטניא רעשידיי רענעטירשעגרָאפ רעד ןופ ףמַאק םעד ןיא החּפשמ רעצנַאג

 ןעגנולכיורטש ןגעק לגנַארעג רעכעלגעטגָאט רעד ןוא טרַאנגיא ןלערוטלוק רַאפ

 טדימשעגסיוא ןוא טימעג ןייז ףיוא ןעוועג עיּפשמ טָאה ץלַא סָאד --- ןטייקירעווש ןוא
 ,ליפעג ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןייז
 רעעּפָאריײא .ןלַאװק עדייב יד טָא יירט ןבילבעג ןבעל ץנַאג ןייז זיא יקסנימַאק ףסוי
 רע זיא ַאזַא ,עשרַאװ ןיא ןסקַאװעג זיא רע ןעו ךעוועג רע זיא ַאזַא -- דיי ןוא
 רע זיא רעכלעזַא ןוא ,ןילרעב ןיא ןרָאי עשיטנעדוטס ענייז תעשב ןעוועג ךיוא
 ,ביבא-לת ןיא גָאט ןקיטנייה ןזיב ןבילבעג

 קיזומ רעד ןופ ןכַאילש יד ףיוא

 -ָאנזעלעשז ַאציניטסָאג; לעטָאה ןיא סעדָא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקסנימַאק ףסוי

 -ןלָארטסַאג עקילָאצליפ יד ןופ רענייא תעשב ,(לעטָאה-ןַאבנזייא) "ַאיַאנשזָארָאד

 לָאמ ןטייווצ םוצ ןיוש זיא סָאד .טָאטש רעד ןיא לחר-רתסא רעטומ ןייז ןופ סעזייר

 ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ ןבעלידנו-ענ םעד ןופ קורדסיוא רעשילָאבמיס ַא ןעוועג

 ןרעדנַא ןַא ןיא רָאנ ,טָאטש רעקיבלעז רעד ןיא זיא רעירפ רָאי ריפ טימ לייוו

 ןרָאװעג ןריובעג טַאהעג (לעטָאה-רעטַאעט) "ַאציניטסָאג ַאיַאנלַארטַאעט, לעטָאה
 .ַאדיא רעטסעווש ערעטלע ןייז

 ןופ תודוסי יד ןעמוקַאב ןבָאה ייז ּוװ ,עשרַאװ ןיא ןסקַאוװעג ןענעז רעדניק עדייב

 רעד יו ,רע ןוא ןיטסיטרַא עשיטַאמַארד עקיטפנוקוצ יד יוװ ,יז ,גנויצרעד רעייז

 ,רָאטיזַאּפמָאק ןוא רעקיזומ רעקידנעמוק

 רעד -- ןזח םעד ,ןדייז ןייז ןופ טנשריעג טנעלַאט ןשילַאקיזומ ןייז טָאה ףסוי



 ןלױוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י 192

 ןוא ןײרַא טנעה יד ןיא עלעדיפ ַא ןעמונעג רע טָאה רָאי סקעז וצ .רעטָאפ סעמַאמ

 םעד טָאה רע זַא ,ןפָארטעג טָאה טּפָא ןליּפש ןענרעל ןביוהעגנָא ךיז הדמתהב

 זיא רעטומ יד ןעוו ןוא ןיירַא רעטַאעט ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ טנעמורטסניא

 ױזַא ןדויטע טביאעג רעמיצ-עבָארעדרַאג ןיא רע טָאה ,עניב רעד ףיוא ןענַאטשעג

 ,ןפָאלשעגנייא ןוא ןרָאװעג דימ זיא רע זיב ,גנַאל

 רעד ןוא רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןטסנרע ןופ רענָאיּפ רעד ,קחצי-םהרבא רעטָאפ ןייז

 ןוז ןייז זַא ,טפָאהעג ץלַא ךָאנ טָאה ,ךָאי-רעטַאעט ןצנַאג ןופ רעגערט רעשיטקַאפ

 ןעזעג טָאה רע ןעוו רעבָא ,טסנוק-רעטַאעט רעד ןבעגּפָא ךיז ףוס לכ ףוס טעוו

 רָאפ םיא ןגָאז סרערעל יד ןוא ןבעל ןייז ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא לדיפ יד זַא

 ןוז ןייז זַא ,קנַאדעג ןטימ ןעוועג םיכסמ זייווקיצנייא רע טָאה ,ערעירַאק-קיזומ ַא

 עטשרע יד ןקָאל ןביוהעגנָא ךיוא םיא ןבָאה סע .ןייז טשינ רָאיטקַא ןייק טעוו

 ןטרעצנָאק טימ ןטערטעגסױרַא ןיוש זיא סָאװ ,רעלטסניק ןקשטיגנוי ןופ ןגלָאפרעד

 ןקידטלָאמעד ןופ ןזיירק עשילַאקיזומ יד ןיא רערעלוּפָאּפ ןרָאװעג גָאט וצ גָאט ןופ ןוא

 ,עשרַאװ
 ןיא סרעקיזמ עטסקיטכיט יד וצ טרעהעג רע טָאה 1921--1919 ןרָאי יד ןיא

 טכַאמעג טָאה ןוא עינָאמרַאהליפ רעד ןיא טסילָאס רעטּפָא ןַא ןעוועג זיא רע ,עשרַאװ

 טרעצנָאק ַא ףיוא ןליּפש ןכָאנ ,1920 רָאי ןיא ,עיציזָאּפמָאק ןופ ןווּורּפ עטשרע יד

 םיא םלוע רעטרעטסײגַאב רעד טָאה ,ָאנַאיּפ טימ טײלגַאב "סנַאמָאר-לדיפ , ןייז

 -קיזומ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעטנַאקַאב רעד .ןרזחוצרעביא עיציזָאּפמָאק יד ןעגנּוװצעג

 -וַאשרַאו רעירוק ןיא ןבירשעג ןַאד טָאה יקסנישזשזב קעשיצנַארפ רעקיטירק

 ןשירָאטיזָאּפמָאק ןייז ןופ רעטסומ ַא טלעטשעגרָאפ טָאה יקסנימַאק ףסוי, :יקס

 םעד ףיוא ךיוא גנודליב ןייז ןצעזרָאפ לָאז רע זַא ,טרעו זיא סע ןוא טנעלַאט

 ."טינשּפָא

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רע ּוװ ,ןילרעב ןייק ןרָאפעג יקסנימַאק ףסוי זיא 1922 ןיא

 רָאסעּפָארּפ ןופ סַאלק רעד ןיא עיציזָאּפמָאק ןופ רעליש ַא יו לושכיוה-קיזומ רעד ןיא

 ,ןילָאיװ ןיא טרינָאיצקעפרעּפ ךיוא ךיז רע טָאה קיטייצכיילג .ךָאק ךירדירפ

 רענײמעגלַא רעד .טכייל ןעוועג טשינ זיא ןרָאי ענעי ןיא ןילרעב ןיא ךיז ןטלַאהסיוא

 ךיוא ךיז טָאה ,עּפָארײא ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,סיזירק רעכעלטפַאשטריװ

 תלוכיב ןעוועג טשינ ןענעז סיקסנימַאק יד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןפיוא ןגָאלשעגּפָא

 ,"ןדיי עשיסור ןופ דנַאברַאפ, םוצ טדנעוועג לחר רתסא ךיז טָאה .ןוז רעייז ןציטש וצ

 םייח ךיז טָאה קילעפוצ .תוסּפורטוּפַא ןייז רעטנוא ףסוי ןגנוי םעד ןעמענ לָאז רע זַא

 רעגנעהנָא רעטרעטסײגַאב ַא יוװ ,ןוא ,ןילרעב ןיא ןענופעג טלָאמעד קילַאיב ןמחנ

 רעד ןופ רעדילגטימ יד ייב טרינעװרעטניא רע טָאה ,ןיטסיטרַא רעסיורג רעד ןופ

 ,השקב ריא טליפרעד ןוא גנוטייל
 -נעמַאזוצ ןטנַאסערעטניא ןקיזָאד םעד גָאט ןקיטנייה ןזיב טקנעדעג יקסנימאק ףסוי

 ןגעו טלייצרעד רע ןוא רעטכיד ןסיורג ןטימ לחר-רתסא רעטומ ןייז ןופ ףערט

 .ןזיװעגסױרַא ריא וצ טָאה קילַאיב סָאװ ,טפַאשביל ןוא גנוָיצַאב רעמערַאװ רעד

 טניווועג טָאה סע ּווװ ,ןיוו ןייק ןרָאפעגרעביא יקסנימַאק ףסוי זיא רעטעּפש טייצ ַא
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 זיא ָאד .ןַאמלוּפ ןועמש ןיזוק ןייז קיזומ רעד ןיא עיציזָאּפ עכיוה ַא ןעמונרַאפ ןוא

 עזָאר דלָאנרַא 'פָארּפ ייב לדיפ טרידוטש טָאה רע .ןעמוקעגנָא רעטכייל ץלַא םיא
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 ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1926 רָאי ןיא

 זיא רָאי ףלע ןופ ךשמ ןיא ןוא ןלױוּפ ןופ ןבעל-קיזומ ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןערב

 רעד ןעװעג זיא רע :ןטינשּפָא-קיזמ ענעדישרַאפ ףיוא שירעפַאש ןעוועג רע

 רעשילַאקיזמ ןוא טנעגיריד ,רעטסעקרָארָאידַאר ןשיליוּפ ןיא רעלדיפ רעטשרע

 רעװעשרַאװ, םעד ןפַאשעג טָאה רע ןוא ,סעזערּפמיא-רעטַאעט עשידיי ןופ רעטייל

 ,יקסדוסליּפ לַאשרַאמ ןופ ןעמָאנ ןפיוא סרוקנָאק ןתעשב טָאה סָאװ ,?טעטרַאװק

 טעטרַאוװק-ךיירטש רעטסעב רעד יװ ,זײרּפ ןטשרע םעד ןעמוקַאב ,1924 רָאי ןיא

 ,ןלױּפ ןיא
 ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,גָאװצ ןייז טליפרעד יקסנימַאק ףסוי טָאה 1927 רָאי ןיא

 ןייק ןעמוקעג זיא ןיא ןליוּפ טזָאלרַאפ טָאה רע :רעירפ רָאי ַא טימ ןענַאמרעבוה

 -רַאהליפ ןופ טיּפלוּפ ןטשרע םעד גָאט ןקיטנייה ןזיב טמענרַאפ רע ּוװ ,ביבא-לת

 ןופ טלַאטשעג ןייז ּפָארַא טנייש רָאי 31 רעבירַא .לארׂשי ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמ

 סָאװ ,עבַאגפיוא רעד ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג זיא רע ןוא עניב-ןטרעצנָאק רעד

 ,טליפעגסיוא ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא טָאה וויטקעלָאק רעד

 רעטַאעט ןשידיי ןטימ גנודניברַאפ ןייז

 ןוא .קיזמ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא ןיירַא םערוטש טימ זיא יקסנימַאק ףסוי

 -עינָאפַאקַאק עצנַאג יד קידנענעק טשינ ,דמערפ רעד ןופ ןעמוקעג זיא רע לייוו

 קיזומ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ ןזיירק יד ןיא טשרעהעג טָאה עכלעוו ,רעפסָאמטַא

 ןייז ןטָארטעג ךיירגיז ןוא ךרד םענעגייא ןייז ןפַאשעג ךיז רע טָאה ,עשרַאװ ןיא

 .געוו ןלעניגירָא םענעגייא

 עכעלטע טימ טָאה סָאװ ,לחר-"רתסא רעטומ ןייז ןופ טיוט ןכָאנ סָאד זיא ןעוועג

 עכעלקילגמוא ןַא יו ,עיצַאערק עסיורג עטצעל ריא ןפַאשעג טַאהעג רעירפ םישדח

 רעשידיי רעװעשרַאוװ רעד .?םַאדרטָאנ ןופ רעיצנקָאלג, סָאגוה רָאטקיװ ןיא ,רעטומ

 רעטכָאט ריא ןבָאה ןַאד ןוא טמותירַאפ ןבילבעג זיא (טקיוװ) ?רעטַאעט-טסנוק

 ןבָאה ייז .ןײרַא טנעה יד ןיא ןצייל יד ןעמונעג ווָאקרוט טנומגיז טימ ןעמַאזוצ ַאדיא

 ,רעטַאעט שידיי רָאי 50 ןופ עטַאד-לבוי רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,ןסָאלשַאב

 ,"דומחת אל, סנדַאפדלָאג .א ןריפוצסיוא

 טָאה ןוא עזעידנַארג ַא ןעוועג םענרַאפ ריא טימ זיא גנולעטשרָאפ עקיזָאד יד

 ךיז טָאה רע .יקסנימַאק ףסוי ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה סָאד .קיזומ עטוג טגנַאלרַאפ

 טשינ .לקַאטקעּפס ןופ ףתוש ַא רַאפ קיזומ יד ןכַאמ וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג

 עקילָאצליפ יד טָאה רע .רעטקילײטַאבטימ רעוויטקַא ןַא רָאנ ,רעטײלגַאב ןייז

 ,ןויטָאמ-ןדַאפדלָאג ףיוא עטיובעג ,סעיצַאירַאװ טימ טליפעגסיוא סעידעמרעטניא

 ױזַא זיא קיזומ יד .עסעיּפ רעד ןופ רעפסָאמטַא ןוא טלַאהניא םוצ עטסַאּפעגוצ

 טגנערבעג גנולעטשרָאפ רעד ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטקַאפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג םווַא

 ןעועג זיא קיזומ-רעטַאעט רעד ןיא יקסנימַאק ףסוי ןופ טויבעד רעד .גלָאפרעד

 .רענעגנולעג ַא
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 סָאװ ,"דנַאל ןדלָאג ןיא, סטַאּפ בקעי וצ קיזומ ןבירשעג רע טָאה םעד ךָאנ דלַאב
 ךיוא .עשרַאװ ןיא רעטַאעט-"טקיוו, ןקיבלעז ןכרוד ןרָאװעג טלעטשעג ךיוא זיא
 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעגנַאלק עקיברַאפ ןופ עטעלַאּפ עכייר ןייז ןזיוועג רע טָאה ָאד
 .ןעגנוטכַארטרַאפ עלעודיווידניא ןופ קורדסיוא ןַא
 קיזומ ןביירש וצ "עּפורט רענליוו; רעד ןופ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רע זיא טלָאמעד ןוא
 הפוקתיץנַאלג יד ןעוועג זיא סָאד .ץרּפ .ל.י ןופ "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנ ייב, וצ
 טָאה ןַאמרעה דוד .טרפב "רענליוו; יד ןופ ןוא ללכב ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ
 יז רעדיוו ןוא ןגלָאפרעד עלַאסָאלָאק עּפורט רעד טימ טכיירגרעד טַאהעג ןיוש
 ןרָאװעג זיא "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנ ייב, .גייטשפיוא ןופ ץיּפש םוצ טריפרעד
 ןלױּפ ןשידיי ןופ ןבעל-רעטַאעט ןיא שינעעשעג ַא
 ןופ סױרַא לָאז סָאװ ,קיומ טגנַאלרַאפ טָאה גנופַאש עשיטַאמַארד עקיזָאד יד
 ןצַאזנגעק עלַא ןרעװ טקירדעגסיוא טפרַאדעג ָאד ןבָאה סע .ןעמַאר ענעמונעגנָא
 טכיל ,תורבקה-תיב ןוא קרַאמ ,עטיוט ןוא עקידעבעל :ןצרּפ ןופ עמַארד רעד ןיא
 טָאה לַאװַאנרַאק ןקידוהובו-והות ןקיזָאד םעד .טייקכעלקריוו ןוא םולח ,ןטָאש ןוא
 .ןוקית ןשילַאקיזמ ַא ןבעג טפרַאדעג יקסנימַאק ףסוי
 ןייא ןיא ןדנוברַאפ ןדָאזיּפע עטרעטילּפשעצ עקילָאצליפ יד רע טָאה לכ םדוק
 ענעסירעגּפָא ןוא ןטסקעט ערעווש יד רע טָאה םעד ךָאנ ,טײקצנַאג רעשידָאלעמ
 ןוא ,שובל ןשילַאקיזומ ןקיסַאּפ יז ןבעג ךרוד רעכעלדנעטשרַאפ טכַאמעג ןגָאלַאיד
 ןייק טגָאמרַאפ טשינ טָאה סָאװ ,עמַארד עזעירעטסימ יד טָאה רֹע -- ףוס םוצ
 גנוביוהרעד ןסָאגעגניײרַא ריא ןיא ןוא טבעלַאב ,ןטקילפנָאק עשינעצס עקידנעיצנָא
 ןטניריבַאל ערעטצניפ יד ןטכױלַאב םעטיר ןוא גנַאלק טימ טָאה רע .עינָאמרַאה ןוא
 ,"קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנ ייב; ןופ

 יד ,טקַא ןטירד םעד וצ קיזומ יד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא
 ,טלעוו רענעי ןופ ענעמוקעג ַא ,הלכ יד .הנותח ַא טריזילָאבמיס טָאה סָאװ ,ענעצס
 ,עקידעבעל יד ןשיווצ ןעוועג זיא יז ןעוו ,טייצ רעד ןופ דיל ַא ןעגנוזעגסיוא טָאה

 ףיוא ןליּפש וצ טָאטשנַא סָאװ ,םירמז-ילכ ןענופעג ךיז ןבָאה עניב רעד ףיוא

 ןרָאװעג זיא קיזומ יד .סנקעטש ףיוא ןליּפש סָאד טריטימיא ייז ןבָאה ,ןטנעמורטסניא
 רקיע רעד ןוא ןטנעמורטסגיא-ךיירטש עטעיָארטסעגנָא-טכעלש ףיוא טריפעגסיוא
 .ןעמטיר עשירטעמיס-טשינ יד ןעוועג ָאד ןענעז
 -עגפיוא-םיתמה-תיחת יד טרישרַאמ ןבָאה קיזומ-עילַאנַאכקַאװ רעד ןופ טקַאט םוצ
 ןעמונעגנָא עיסעצָארּפ עדליוו יד טָאה טונימ וצ טונימ ןופ ןוא םירָאמזעלק ענענַאטש
 גנולצולּפ ןוא ,טקנוּפכױה ןייז וצ ןעגנַאגרעד זיא שיורעג רעד .ןעזסיוא ןכעלרעדיוש ַא
 -רַאפ שיטַאטס ןבילבעג ןענעז עניב רעד ףיוא עלַא .ןרָאװעג טמוטשרַאפ ץלַא זיא
 .גנַאזעג ריא ןרעה טזָאלעג טָאה הלכ עקידעבעל-טיוט יד ןוא ןריורפ
 -יכרַא ןוא שיגָאל טיובעג ,טכעלפרַאפ-רענעט רעקידמוצמצב ַא ,"לדיל סהלכ רעד;
 -נָאלב ַא ןופ ןליפעג ןופ סוגסיוא רעוויטקעיבוס-שיריל ַא ןעוועג זיא ,שינָאטקעט
 ךיז רעקידנרזחרעביא ןַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ,עידָאלעמ יד .המשנ רעקידנעשזד
 יז ,שירעמיורט ןוא קיור ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,סעטרַאװק עכעלטע ןוא עטסקעס
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 טָאה יז .עגָאװערט ןוא ורמוא ןקידנסקַאװ ןפורעגסױרַא זייווקיצנייא רעבָא טָאה

 ,תונמחר ןוא דיילטימ טקעוועג

 :ןטעבעג רענעט-ןטלַא-רעטנָאק עקירעדינ טימ ךיז טָאה ןטָאש-הלכ יד

 -- םיא ריא טעז ןשטנעמ עטוג ,םיא ריא טפערט ,ןןשטנעמ עטוג;

 ."םיא ףיוא ...טרָאוו עלעדנייש זַא ,םיא טגָאז

 עשירבַאקַאמ יד ךיז טָאה ךיילג ןוא ַאטַאמרעפ רעגנַאל ַא טימ טקידנעעג טָאה יז

 ,עיסעצָארּפ-ןטיוט יד .טרזחעגרעביא לָאמ ַא ךָאנ רעדליּפעג ןצנַאג ןטימ ,ענעצס

 ןוא םעטיר םענעלָאטש ריא טימ ,קיזומ עלופעיסערּפסקע יד ןעמַאזוצ ריא טימ ןוא

 יינ'ס ףיוא ךיז טָאה עניב יד .טכליהעג רעטייוו ןבָאה ,ןעגנַאלק עשינָאמרַאהסיד

 -לײטנָא-ןרָאיטקַא יד וליּפַא רָאנ ,לַאז ןפיוא רעיושוצ יד זיולב טשינ ,טרעקַאלפעצ

 .ןרָאװעג טרעדיושעגפיוא ןענעז ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ רעמענ

 יד ןזיװַאב טָאה "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנ ייב / וצ יקסנימַאק ףסוי ןופ קיזומ יד

 ןעמַאר יד ןופ סױרַא ךיוא זיא יז .קיזומ רעד ןיא םעטיר ןופ עיצַאּפיצנַאמע עלופ

 זיא יז .קיזומ-רעטַאעט רעלענָאיצנעװנָאק רענעמונעגנָא טלָאמעד זיב רעד ןופ

 ,רעטַאעט ןשידיי ןיא סעיינ ַא ןעוועג

 ידע װעיַאטַאק ןופ עידעמָאק רעשיטעיווָאס רעד וצ קיזומ ןבירשעג ךָאנ טָאה רע

 ץירפ ןופ ןבירשעג ,ןבעל ןשיזעניכ ןופ עסעיּפ ַא וצ ןוא "?דָאר ןופ רוטַארדַאװק

 ףסוי טָאה ןעגנולעטשרָאפ עקיזָאד יד ןיא ךיוא ."דיירק ןופ זיירק רעד; ,דנובַאלק

 רעייטשייב ןסיורג ַא ןבעגעג ןוא עיזַאטנַאפ עשירָאטיזָאּפמָאק ןייז ןזיוװַאב יקסנימַאק
 .ןעגנוריפפיוא יד ןופ גלָאפרעד םענײמעגלַא םוצ

 הפוקת עקידלארׂשי

 ןייק ןעמוקעג ,ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,יקסנימַאק ףסוי זיא 1927 רָאי ןיא
 דלַאב ןוא דנַאל ןופ ןבעל ןיא טרעדילגעגנייא לענש ךיז טָאה רע ,לארׂשי-ץרא

 .ךיז ןבעלסיוא ןשירעפַאש ןופ שינעפרעדַאב יד טליפרעד

 ,רעטסעקרָא-ךיירטש רַאּפ "לוחמו הדגא; ןעוועג זיא (1939) גנופַאש עטשרע ןייז

 גנַאלק ןקידחרזמ ןופ דנוב םעד טרירטסנָאמעד רע טָאה ָאד ןיוש .טעטרַאװק רעדָא

 -ייצרעד ַא -- לייט רעטשרע רעד .ןוגינ ןשִיעּפָאריײא-חרזמ ןשידיײ-שיּפיט ןטימ

 רעשימטיר ַא --- לייט רעטייווצ רעד ןוא ,ליטס ןשילַאטנעירָא ןיא עדנעגעל עשירעל
 .ןוויטָאמ עשיגרוטיל-שידיסח ףיוא טריזַאב ,ץנַאט

 ,רעטסעקרָא טימ טעּפמָארט רַאפ ָאניטרעצנַאק ַא ןפַאשעג רע טָאה 1940 רָאי ןיא

 (1741--1675) סידלַאװיװ ָאנינָאטנַא ףיוא עידָארַאּפ ןימ ַא יװ ןעוועג זיא סָאװ

 סידלַאװיװ ןגָארטרעביא ןוא ךיז ןצונַאב סָאד .רָאנימ-ַאל לדיפ רַאפ טרעצנָאק
 סידלַאוויװ ןופ עיצַאטסעװַארט עתמא ןַא ןעוועג זיא רָאשזַאמ ןיא רָאנימ ןופ וויטָאמ ַא
 ,טסייג-סגנופַאש
 ,לַאװיטסעפ-קיזומ ַא ףיוא גָארּפ ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא גנופַאש עקיזָאד יד
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 ןטכַא ןופ ווירב ַא ןיא רע טָאה ,טרעהעג יז טָאה שטיװָאקַאטסָאש ירטימיד ןעוו ןוא

 ןלעפעג רימ זיא טרעצנָאק רעד, :ןבירשעג ,רָאטיזָאּפמָאק םוצ 1947 רעבָאטקָא

 -סיוא זיא רע .ןטײקרַאבלטיממוא ןוא ןטייקשירפ ךס ַא ןַארַאפ םיא ןיא ןענעז סע

 רע טעב רעטייו ןוא ."ךעלנייועגרעסיוא טגנילק ןוא טרירטסעקרָא טנכייצעג

 ,ןטָאנ יד ןקישוצרעביא םיא ,ןיקסנימַאק

 ."הילע, רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רַאפ קרעוװ ַא ןבירשעגנָא רע טָאה 1942 ןיא

 ,"רוצ זועמ, ןופ וויטָאמ ןלענָאיצידַארט םעד ףיוא סעיצַאירַאװ סקעז ןענעז סָאד

 -רעטניא ןַא ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ .רעדנעל סקעז ןופ הילע יד רָאפ ןלעטש סָאװ

 יד ןיא ןדיי יד ףיוא תופידר יד טריזילָאבמיס סָאװ --- שרַאמ-רעיורט ַא -- עידעמ

 ןויצ, ןָאטירַאב רַאפ גנַאזעג-ָאלָאס טימ גָאליּפע ןַא ףוס םוצ ןוא ,רעדנעל-תולג

 ,יולה הדוהי ןופ ?ילאשת אלה

 ןיא עכעלנע ןַא ,עקסערָאמוה ַא ,"רוטרעוווא עשימָאק, ןפַאשעג רע טָאה 1944 רָאי ןיא

 ַא -- רעטעּפש לסיב ַא ןוא "טעּפמָארט רַאפ ַאניטרעצנָאק, םוצ טסייג ןוא ליטס ריא

 טָאטש רעד ןופ זיײרּפ-לעגנע ןטימ ןרָאװעג טרימערּפ זיא סָאװ ,טעטרַאוװק-ךיירטש

 ,רעטסעקרָא טימ עפרַאה רַאפ עדַאלַאב ַא טרינָאּפמָאק ךָאנ טָאה רע .ופי-ביבא-לת

 "ןציקס עקידלארׂשי, ,רעטסעקרָא-ךיירטש טימ ןרָאה ןשילגנע רַאפ סעיצַאירַאװ

 ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס טימ ןילָאיװ רַאפ טרעצנָאק ,(םיילארׂשי םימושיר)

 .(1960) "רוטרעוווא עשינָאפמיס,

 ןשילַאקיזומ ןקיברַאפליפ ןפיוא סעיציזָאּפמָאק ענייז טיובעג טָאה יקסנימַאק ףסוי

 ןויטָאמ עשינמית םיא ייב ןעמ טניפעג ױזַא .תודע עשידיי עלַא ןופ ןגיובנגער

 עשיכ"נת ,(טרעצנָאק- ןילָאיװ) ןוויטָאמ עשידרפס ,(ןרָאה ןשילגנע רַאפ ָאלָאס)

 ןוא ןלַאװרעטניא עשיעּפָאריײא-חרזמ ,(רוטרעווּוא עשינָאפמיס) סעיניל עשידָאלעמ

 רעלעודיווידניא ןייז ןופ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ ,עמַארָאנַאּפ-רענעט ענעגייא ןַא

 .עיצּפעצנָאק רעשירָאטיזַאּפמָאק

 ערעדנַא ןיא ןוא לארׂשי תנידמ ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז ןעגנופַאש ענייז

 טעמדיוועג) "ןציקס עקידלארׂשי; ענייז טַאהעג ןבָאה לזמ לעיצעּפס ַא ןוא ,רעדנעל

 ןתעשב ןענעז סָאװ ,(יקצעלק לעװַאּפ דניירפ ןטנעָאנ טנייה זיב ןוא רבח:-טנגוי ןייז

 טריפעגסיוא 1955 רָאי ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןקידלארׂשי ןופ עענרוט

 ,טעטש עשַיעּפָאריײא קיצנַאװצ ןיא ןרָאװעג

 ּצ

 ןטפָאהַאב ךיז טָאה רע .לארׂשי וצ תוקבד ךס ַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ יקסנימַאק ףסוי

 .רעדיל עיינ ענייז טימ ןוא שטנעמ ןקידנפַאש ןייז טימ ,דנַאל ןופ שזַאזייּפ ןטימ

 יז ןוא תודע-חרזמ יד ןופ ןעמטיר ןוא סעידָאלעמ יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע

 ,תורוד ןופ השורי יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טשינ רעבָא טָאה רע ,טריברָאסבַא

 ענעברָאװרעד ןרָאי-טנגוי ןופ ןוא ענעריובעגנייא ענייז יירט ןבילבעג זיא רע

 ,ןעגנוסַאפפיוא ןוא ןעגנולעטשנייא

 רעשירעפַאש ןייז ןגעוו ןימאמ ינא םענעגייא ןייז טדימשעגסיוא ךיז רע טָאה ָאד ןוא

 עכלעוו ,סעידָאלעמ יד טימ הביבס רעיינ רעד ןופ רענעט יד ןשימפיונוצ : טעברַא



 199 יקסנימַאק ףסוי

 רעשידיסח טימ םילוסלס עשינמית .ןבעל ץנַאג ןייז ןגָארטעג ךיז טימ טָאה רע

 טגייל סָאװ ,סָאד .ןטנעמעלע עשיגרוטיל טימ ןוויטָאמ עשהניגנ-ימעט ,תובהלתה

 .ןצרַאה ןיא ןגעלעג זיא סָאװ םעד טימ ןעמַאזוצ ,לכׂש ןפיוא ךיז

 זיא סע ןוא תוחוכ עלעוטקעלעטניא ןוא עשיזיפ עלופ ענייז ייב זיא יקסנימַאק ףסוי

 .ןעגנַאזעג עיינ ןעגניזסיוא ךָאנ זדנוא טעװ רע זַא ,ןפָאה וצ

 עיפַארגָאילביב

 1930 קיצ'צ תאצוה ,ביבאילת ,"הקיפומל הידפולקיצנאפ :ץינייטש-אטילש
 ,(104 ,703 ,702 זיז)
 ,(212 'ז) 1960 ביבאילת ,קייציצ תאצוה ,"הירצויו תידוחיח הקיפומח, :אטיל ש .י
 ,ןדיי עשילוּפ ןופ עיצַארעדעפ ,רעװַאקַאטרַאט הירא .דער ,"ךוכרַאי / הנשה רפס,
 .(338 ,330 זיז) 1967 ביבא"-לת
 .גסױרַא ,"עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברח, :טדַאטשיינ ךלמ
 ,דנַאברַאפ-רעטעברַא רעלַאנַאיצַאנ-שידיי ןוא םידבועה תורדתסה ןופ הלוגה תדעו ךרוד
 .(526 'ז) 1948 ביבא-לת
 דנַאברַאפ לַארטנעצ .גסױרַא ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד, :ווַאקרוט טנומגיז
 .(254 ,248 ,216 ,211 ,200 ,197 ,133 ,102 ,42 ז"ז) 1961 עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ
 ,(608 ,433 ז"ז) 1940 זירַאּפ ,דנַאפ-ווָאנבוד ,טידעּפָאלקיצנע טנײמטנלא
 .(528 ,456 ,455 ,454 ן"ז) 1950 ביבא-לת ,"הינופמיסה םלוע ,, : ץי ז 2 ד ר ג .ע .פ רייד

 "ייא ןיא רעטַאעט רעשידי :ןַאסנערע ּפ .מ ,ווָאקרוט .י ,רעגנַאמ .א
 .(106 ,96 ,87 זיז) 1968 קרָאי-וינ .עּפָאר
 -שידיײ נַאלרַאפ ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט שידײ :גרעב דור ג-ווָאקרוט קחצי
 .(68 ,61 ,53 ז"ז) 1951 עשרַאװ ,"ךוב

 תזסמ 2121240 18040מ1121161: 016 210814 661 1106מ, תגת 61148, 2:41104 0

 .1951 (165 'ז)



 ןָאק ךענעה
)---1890( 

 רָאזיּפע ןַא
 -קיטיירפ ַא םענייא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -ניא ןַא ןיא .1966 רעטניוו ,סטכַאנ"וצ

 -קיזומ-ןוא-רוטַארעטיל ןופ זיירק ןעמיט

 ןיא רעוויטַאטירָאטױא רעד טָאה ןשטנעמ

 ,רבד ןופ רעקיטירק:-קיזומ ביבאילת

 -יימ ענייז ןרעה טזָאלעג ,אניבר השנמ

 -שידיי רעד ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו ןעגנונ

 טימַאב ךיז טָאה רע .קיזומ רעקידלארׂשי

 -עס עטרעסערגרַאפ יד זַא ,ןזייוורעד וצ

 ןוא עטסטּפָא יד וצ טרעהעג סָאװ ,עדנוק

 ערעזדנוא ןיא ןעגנוניישרעד עטסטלוב

 ןוא סקּוװנָא רעדמערפ ַא זיא ,סעידָאלעמ

 רעטרעוו ענייז רע טָאה ייברעד .ןעגנַאזעג ערעזדנוא ןופ ןקיטיײזַאב יז ףרַאד ןעמ

 יו ןטעטיצַאּפַאק עכלעזַא ףיוא ןפוררַאפ ךיז ןוא סעטַאטיצ טימ טציטשעגרעטנוא

 | .יקסנימַאס רַאזַאל ןוא סקַאז טרוק ,ןַאלּפַאק גרָאעג

 ןייז ןופ ןָאטעג סיר ַא עקידנזעװנָא יד ןופ רענייא ךיז טָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא

 עקידרעייפ-םַאלפ ןפרָאװעג ,ןדער ןייז טנעגעלערּפ םעד קידנקַאהרעביא ןוא ,טרָא

 : רעטרעוו

 -ףפליה ןופ קורדסיוא רעד זיא עדנוקעס עטרעסערגרַאפ יד לייוו ,רַאפרעד עקַאט

 .ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו ,ןטיהוצּפָא יז עבַאגפיוא רעזדנוא זיא ,ןייוועג ןוא טייקיזָאל

 ןוא סעידָאלעמ ערעזדנוא ןופ וויטָאמטײל רעד ןעוועג תורוד ןופ ךשמ ןיא זיא יז

 רעוו ןוא .ץכערק ןקידתולג ןשידיי םענופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג יז זיא רעבירעד

 -מוא ןַא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןטרעװ ןכַאמ וצ לטבמ טכער יד זדנוא סָאד טיג

 ? סָאלעמ ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ לייט רעכעלסיירעצ

 ץַאלּפ ןייז וצ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןָאק ךענעה רעקירעיקיצעביז-ןוא-סקעז רעד

 -ינא, ןייז ןביוהעגנָא ליטש רע טָאה ,ןעמוקעג ךיז וצ זיא רע יװ םעד ךָאנ ןוא

 ; "ךימאמ

 ןטייק ןגײלפױרַא ךיז רימ ןענעק יצ ? םיללכ-קיזומ עיינ ןפרַאװנָא ךיז רימ ןענעק יצ

 סעטַאט ערעזדנוא ןעגנוזעג ןבָאה סע יוװ ױזַא ןעגניז ןפרַאד רימ ? רעזדלעה יד ףיוא

 רעזדנוא ןופ סױרַא טגנירד סָאװ ,ץלַא סָאד ןבעגוצ םעד וצ ןוא סעדייז ןוא

 ,טלעוו רעכעלרעניא

 גנולגיּפשּפָא ןַא עצרעט עטרעסערגרַאפ ןוא עדנוקעס עטרעסערגרַאפ יד ןענעז יאדווַא

 ךיוא ייז ןיא ןרעה וצ רעש טשינ זיא סע רעבָא ,טעמוא ןקידתולג ןשידיי ןופ
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 דילסקלָאפ עטנַאקַאב סָאד ןעמענ רימָאל טָא .ןוחטב ןוא טסעטָארּפ ןופ רענעט

 סָאװ ,עזַארפ עשילַאקיזומ יד טשינ זיא יצ ."אישק עטלַא ןַא טלעװו יד טגערפ,

 -ַאטנוב רעליטש וצ ףורסױרַא ןַא ?םַאר-יד-ירזידיַארטיַאליַארט,; םעד טײלגַאב

 ? טייקינעּפשרעדיװ וצ טשינ יז טקעוװ יצ ? טייקשיר

 ןעמעלַא זדנוא ךָאד זיא .גנולמַאז סעסינּפיק ןופ ,"הלגע-לעב רעד; יוװ דיל ַאזַא ןוא

 : ןערפער ןייז טנַאקַאב

 ,ךעלעדרעפ ,ָאיװ ,ָאיוו
 ,ךעלרעלדָא ,ָאיוו ,ָאיוו
 .ךיוה ךעלעפעק יד רָאנ טביוה
 ,ךעלעדניושרַאּפ יד טריפ
 ,ךעלעדנייב יד טלסיירט
 ! ךיור ַא לָאז ןייג זַא ,ָאיװ

 עטרעסערגרַאפ ןופ בעוועג ַא זיא סָאװ ,לייט ןקיזָאד ןופ עידָאלעמ יד ךָאד זיא

 רעזדנוא .ןוחטב ןוא ןביולג ןשידיי ןופ קורדסיוא רעטלוב ַא ,סעדנוקעס ןוא סעצרעט

 'זיא יז יוװ ױזַא ,קלָאפ ןופ השורי עשילַאקיזומ עצנַאג יד ןעמענוצפיוא זיא בוח

 ,ןקיליײה וצ ןוא ןטיהוצּפָא יז ,תורוד ןופ ךשמ ןיא ןעגנַאגרעד זדנוא וצ

 ןכעלטנגוי טימ טָאה ןָאק ךענעה סָאװ ,רעטרעוו יד ןופ תיצמת רעד ןעוועג זיא סָאד

 ףיוא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ןוא טנוװֶָא םענעי טרימַאלקָארּפ ןערב

 ,טרעהעג ייז ןבָאה סָאװ ,עלַא

 קיזומ רעשידיי רעד ןופ דָאר ןיא ןיירַא

 ןוא החּפשמ רעשיטַאבעלַאב-שידיסח ַא ןיא שזדָאל ןיא רע זיא ןרָאװעג ןריובעג

 זיא רע ּוװ ,ענטוק ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא רע זיא רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא

 סָאװ ,עדייז רעשינדמל רעד .יקסּפיל השמ םייח 'ר עדייז ןייז ןופ זיוה ןיא ןסקַאװעג

 טגרָאזעג טָאה ,םיבוט םיׂשעמ ןוא הרות וצ ןייז לדגמ לקינייא ןייז טלָאװעג טָאה

 ןָאק ךענעה טָאה רעטעּפש :םידמלמ עטסעב יד ייב ןענרעל לָאז רע זַא ,רַאפרעד

 טנרעלעג םייהעג ןיא ןיוש טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא שרדמ-תיב ןיא טנרעלעג

 ןגיוצעג םיא טָאה סע סָאװ .סרערעל-קיזומ ןוא םירָאמזלעק עקיטרָא יד ייב קיזומ

 ךיז טגעלפ רע ןכלעוו ,לַאירעטַאמ רעשיטסירָאלקלָאפ רעשידיי רעד ןעוועג זיא

 -תיב ןופ טעבנגעגסױרַא טּפָא ךיז רע טָאה .םינחדב ןוא סרעליּפש יד ןופ ןרעהנָא

 טָאה רע סָאװ ,סָאד ןבעגעג םיא ןבָאה עכלעוו ,יד ןשיװצ טגנערברַאפ ןוא שרדמ

 | | .טַאהעג ביל

 .בר ןייק זַא ןוא געוו ןשידיי ןופ ּפָארַא טייג רע זַא ,ןעזעג ןבָאה ענייז ןרעטלע יד ןעוו

 ןרעװ וצ גנובערטש ןייז ןכעלקריוורַאפ ןפלָאהעג םיא ייז ןבָאה ,ןרעו טשינ רע טעוו

 רעד ןיא טנרעלעג רָאי עכעלטע טָאה ןוא ןילרעב ןייק קעװַא זיא רע .רעקיזומ ַא

 .ןילרעב ןיא ןביילב טנעקעג םעד ךָאנ טָאה רע .?קיזומ רַאפ לושכיוה רעכעלגינעק,
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 יו ױזַא ,דנַאלשטיײד ןופ ןבעל ןשילַאקיזומ םענײמעגלַא ןיא ערעירַאק ַא ןכַאמ ןוא

 טָאה םיא ,ןרָאי ענעי ןיא סרעקיזומ עשידיי רעטרעדנוה ןָאטעג סָאד ןבָאה סע

 זיא 1912 ןיא ןוא ,לַאװקסקלָאפ רעשידיי רעד ,הביבס עשידיי יד ןגיוצעג רעבָא

 ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע

 ןזיירק עשיטסיטרַא-שירַארעטיל יד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא דלַאב זיא ןָאק ךענעה

 ןָאלַאס ןשירעלטסניק-רוטלוק ןיא רעייגנייא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא עשרַאװ ןשידיי ןופ

 םינָאדװעסּפ) ַאקסװעשיצרַא ַאעט ןירעליּפשיוש עשרַאװ ןיא רעטנַאקַאב רעד ןופ

 .(לעזַאזַא, רעטַאעט-יווער ןופ ןירעדנירגטימ עקידרעטעּפש -- סלעַארזיא םירמ ןופ

 זיוה ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה ,ָאקטַארק .ב רָאטּפלוקס רעד ,ןַאמ רענעזעוועג ריא

 עטמירַאב יד ןופ רעכוזַאב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא רע ןוא ,ץרּפ .ל.י ןופ

 ,ןתודועס-שולש עקידתבש עשיצרּפ

 עקיסַאּפ יד טכוזעג טָאה רע ןוא טרעטסײגַאב םיא טָאה ןצרּפ ןופ טרָאװ סָאד

 קיזומ טרינָאּפמָאק רע טָאה .ןעגנוטכיד סעצרּפ ןקעדַאב וצ ףיוא ןעגנַאלק ןוא רענעט

 "טכַאנ ייב דרעוװש יד טָאטש ַא וצ טכיילש'ס, ,"םודא ןַא, ,"קלָאפ ןיימ טסיירט; וצ

 ןפיוא טכַאנ ייב, וצ קיזומ ןפַאשעג ךיוא רע טָאה רעטעּפש ןרָאי .ערעדנַא ןוא
 ."קרַאמ ןטלַא

 לָאמ ַא טָאה סָאװ ,ןצרּפ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוועג ןָאק ךענעה זיא ןרָאי עגנַאל

 "ןבַאמ טשינ רענייק סע טעװ ,ןכַאמ טשינ סע טסעװ וד ביוא; :טגָאזעג םיא וצ

 יד ,(1963 ,זירַאּפ -- סַאורַאּפנַאמ ןופ ןטלַאטשעג ןוא רעדליב :ןָאסנָארא ליכ)

 ךיז טָאה רע ןוא האווצ ַא רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ןיבר ןייז ןופ רעטרעו עקיזָאד

 ןעניּפש וצ לוע רעד ןרָאװעג טגײלעגפױרַא םיא ףיוא טלָאװ סע יו ,טליפעג

 קיזמ-רעטַאעט עשידיי יד לייוו ןוא .קיזומ רעשידיי רעד ןופ טייק ענעדלָאג יד

 ןוא ריא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז רע טָאה ,טימעג ןייז ןטסטנעָאנ םוצ ןעוועג זיא

 .רעטײלגַאב עטסעיירטעג עריא ןופ רענייא ןרָאװעג זיא

 ןָאק ךענעה ,"טעָאּפ רעשילַאקיזומ , רעד ,ןָאזרעדָארב השמ ;: יירד ייז ןענעז ןעוועג

 ןביוהעגנָא ןוא ,רעניורב קחצי רעלָאמ רעד ןוא "רעקיזומ רעשירַארעטילא רעד

 עטסנרע יד ןופ ןרָאװעג דימ זיא שזדָאל עשירַאטעלָארּפ סָאד .1922 רָאי ןיא ייז ןבָאה

 .עריטַאס ןוא רָאמוה טכוזעג טָאה םלוע רעד .סעידעמָאק עטכייל יד ןופ ןוא סעמַארד

 -דח, רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןשידיי ןטשרע םעד ןפַאשעג טירדעבלַאז ייז ןבָאה

 ערעסערג יד ןיא סרעטַאעט-יווער עשידיי ייר רעצנַאג ַא ןופ בייהנָא רעד -- ?אידג

 ןרָאי ןופ ךשמ ןיא רע זיא רעטעּפש .ןלױּפ ןיא טעטש ערענעלק יד ןיא ךיוא ןוא

 ןיא ."טררַא, ןוא "לעזַאזַאא סרעטַאעט-טסנוקנילק יד טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג

 ןוא סעסעיּפ רעקילדנעצ וצ קיזומ טרינָאּפמָאק ךיוא רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד

 .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 ןרָאטיזַאּפמַאק עטסּוװַאב ייב סעידָאלעמ עשידיי ןוא קיטַאמעט עשידיי ךוב ןייז ןיא

 -רעטַאעט 40 ַא רַאפ קיזומ ןפַאשעג טָאה, ןָאק ךענעה זַא ,ליזיימ ןמחנ טביירש
 ."סעסעיּפ

 םולש ןופ "םשה שודיק; וצ קיזומ ןבירשעג רע טָאה "עּפורט רענליווא רעד רַאפ
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 -ָארטסָא עלעשרעה, ,ןילטייצ ןרהא ןופ ?טָאטשנדיײ, ,ריּפסקעש ןופ "קָאליײש, ,שֵא

 טרעדנוה ייווצ , סמכילע-םולש ןופ טנַאירַאװ רעיינ ַא ,ץישּפיל השמ ןופ "רעילָאּפ

 ,ןָאסלעגרעב .ד ןופ "לימטיורב יד; ,לעינַא .וי ןופ "ָאטעג עצרַאוש, ,"טנזיוט
 ,וָאקַאיטערט .א ןופ *! עניכ יירש; ןוא קיווייל .ה ןופ "םלוג רעד ;

 -גנוי, ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןָאק ךענעה זיא "עּפורט רענליוו, רעד טימ יװ רעמ

 גנוטייל רעשירעלטסניק רעד רעטנוא ,טקריוועג טָאה רעכלעוו ,עשרַאװ ןיא ?רעטַאעט

 רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ,טרעכייו לכימ ר"ד רעסישזער ןוא גָאלָארטַאעט ןופ

 ןשילַאקיזומ ןטימ טריפעגנָא ןוא קיזומ יד ןפַאשעג טָאה רע .המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 םעד ןגעוװ -- ?ןָאטסָאב/ .ןעגנולעטשרָאפ ענייז עלַא ייב רעטַאעט םעד ןופ לייט

 -- "ןיסַארק; ,לקַאטקעּפס-ןדַאפדלָאג ַא --- *ּפָאצנענַאט עּפורט; ,יטעצנַאװיָאקַאס ןינע

 ,עליבָאנ לַארענעג ןשינעילַאטיא ןופ עיצידעּפסקע-ןופצ רעד ןגעוו שזַאטרָאּפער ַא

 -רעגענ ַא -- !?יּפיסיסימ, ,"רצוא; סמכילע םולש טיול -- "רצוא סנָאעלָאּפַאנ

 "טפור ןבעל סָאד , ,רעגערּפ בקעי ןופ --- *עטכַאלּפ החמׂש, ,ךאלמ בייל ןופ עסעיּפ

 ךענעה טָאה ןעגנוריפפיוא עלַא יד וצ -- ערעדנַא ךָאנ ןוא רעזיירד רָאדָאעט ןופ

 סעיצַארטסוליא ןופ םערָאפ ןיא לָאמ ַא ,םַאר עשילַאקיזומ עקיסַאּפ יד ןפַאשעג ןָאק

 ,גנוטעברַאַאב רעשילַאקיזומ ןופ םערָאפ ןיא לָאמ ַא ןוא

 ןעמליפ וצ קיזומ ןביירש טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז ןַאק ךענעה טָאה 1924 רָאי ןופ

 "ךָא ןעמוק רימ;ק םליפ ןטשרע םייב ןיוש רע טָאה ױזַא ןוא .סעמעט עשידיי ףיוא

 רעטעּפש טָאה רע .קיטירק-קיזומ רעלעיציפָא רעד ייב גנונעקרענָא ןברָאװרעד ךיז

 ."קוביד רעד, ןוא "םינצבק עכעליירפ, ,"אטח לע, וצ קיזומ טרינָאּפמָאק

 -טסנוק ןשידייא ןטימ טעברַאעגטימ ןָאק ךענעה טָאה ןרָאי-המחלמ-ךָאנ יד ןיא

 עקייש, ,"םולח סנדַאפדלָאג, וצ קיזומ טסַאפרַאפ טָאה רע ּוװ ,זירַאּפ ןיא ?רעטַאעט

 ,ןעגנולעטשרָאפ ערעדנַא עכעלטע ןוא "ץל

 ערעּפָא ןייז ןעוועג זיא ןָאק ךענעה ןופ ןפַאש ןיא לטיּפַאק רעטנַאסערעטניא ןַא

 ןיא עשרַאװ ןיא טריפעגפיוא ןוא ןבירשעגנָא טָאה רע עכלעוו ,"עבש'תב ןוא דוד,

 ישזער יד ןוא ןָאזרעדָארב השמ ןופ ןרָאװעג טעברַאַאב זיא ָאטערביל יד .1924 רָאי

 ןענעז סעלָארטּפױה יד ןופ רעריפסיוא יד .ןַאמרעה דוד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא

 ךענעה ןוא קוילרָא ןועמש ,ווָאנידור השמ ,שַאיװעל תור סרעגניז-ןרעּפָא יד ןעוועג

 רואינש .מ ןופ רָאכסקלָאפ רעסיורג רעד טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .ןײלַא ןָאק
 ךיוא יו ,גנוטייל עשילַאקיזמ עצנַאג יד .רעטסעקרַא רענעבילקעגוצ טוג ַא ןוא

 ,טייצ רענעי ןיא םיחצנמה שאר םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ןריגיריד סָאד

 .רואינש השמ

 רעװעשרַאװ יד ןשיװצ םזַאיזוטנע ןפורעגסיורַא טָאה גנומענרעטנוא עלַאסָאלָאק יד

 רעשידיי רעד ןופ בוט-םוי ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא גנולעטשרָאפ עדעי .ןדיי

 םלוע ןשידיי םעד ןגױצעגּפָא טייצ עסיוועג ַא ףיוא טָאה סָאד .טסנוק רעשילַאקיזומ

 יד ךיז טָאה טנַאקַאב יו ןוא) ערעּפָא רעשיכולמ רענײמעגלַא רעד ןיא ןייג ןופ

 .(רעכוזַאב עשידיי עכיײרלָאצ עריא ףיוא טציטשעג רקיעב עשרַאװ ןיא ערעּפָא

 קנַאד ַא ."עבש-תב ןוא דוד, ןליּפש וצ טָאברַאפ ַא ןבעגעגסױרַא גנוריגער יד טָאה
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 רעשרָאפ-רעטַאעט ַא ןיילַא ,רעּפיש קחצי ר"ד טַאטוּפעד ןופ עיצַאלעּפרעטניא רעד

 .ןעמונעגּפָארַא טָאברַאפ םעד גנוריגער יד טָאה ,טסנוק רעשידיי ןופ רעבָאהביל ןוא

 רעטעלב עשירַארעטיל ןיא ענזיצַאק רעטלַא ןבירשעג טָאה גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ַא ןיא עבַאגפיוא ןייז טליפרעד טָאה רָאטיזַאּפמָאק רעד, :1924 ןיא ,3 רעמונ

 ךַארּפש-ןעגנַאלק עשידיי ַא זדנוא וצ ןדער וצ טגַאװעג טָאה רע .סָאמ רעקידנטײדַאב

 טייקרעטיול רעסיורג ַא וצ טכיירגרעד ךַארּפש עקיזָאד יד טָאה זייוורעטרע ןוא

 ."קורדסיוא ןופ

 :רעמונ ןקיבלעז ןיא ןבירשעג טָאה ,ןַאמרעסַאװ .י ,רעקיטירק-קיזומ רערעדנַא ןַא ןוא

 סנעװָאהטעב ןופ לַאניפ-רָאכ רעד ןעגנולקעג טלוב ץנַאג טָאה רעטרע לייט ןיא;

 רעד סָאװ ,רַאפרעד טשינ זיא סָאד זַא ,ןקרעמַאב רעבָא זומ'מ .עינָאפמיס רעטניינ

 טזומעג טָאה רע לייוו רָאנ ,ןעווָאהטעב ןופ ןעמונעג קיניזטסּוװַאב טָאה רָאטיזָאּפמָאק

 -- רענגַאװ יא ןעווָאהטעב יא טּפעשעג טָאה'ס ןכלעוו ןופ ,לַאװק ןבלעז ןופ ןּפעש

 ."טייקכעלרעייפ רעכעלכריק רעד ןופ

 -- רבחמ רעד ןעוועג ןָאק ךענעה זיא קיזומ ריא ןופ סָאװ --- עסעיּפ עטצעל יד

 ןרָאי עטצעל יד ןיא רע טָאה םעד ץוחַא ."םיתבש סעמַאמ רעד, סעדַארג םייח זיא

 ןענעז סָאװ ,הפוקת-םוקמוא רעד ןופ רעדיל ָאנַאיּפ ןוא גנַאזעג רַאפ טעברַאַאב

 קרָאי-וינ ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכרוד 1963 רָאי ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 .רעדיוו ןוא ָאטעג ןופ רעדיל; ןעמָאנ ןרעטנוא גנולמַאז ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא

 ,?דנַאטש

 ,קרָאי-וינ ןיא רע טניוװ גָאט ןקיטנייה ןזיב ןוא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןופ

 ןוא עּפָארײא טכוזַאב לָאמ עכעלטע טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא רעבָא ןיוש טָאה רע

 ןבירשעג טָאה רע ּוװ ,ביבאילת ןיא םישדח ערערעמ ןעוועג רע זיא 1966 רָאי ןיא

 עלַאטנעמורטסניא ערעסערג וצ .ןַאגישוד ןועמש ןופ גנולעטשרָאפ-יוװער ַא וצ קיזומ

 ןוא ןטעטקָא-ךיירטש עסיורג ייווצ ןרעהעג ,ןפַאשעג טָאה ןָאק ךענעה סָאװ ,קרעוו

 ,ָאנַאיּפ ןוא לדיפ רַאפ סעמעָאּפ יירד

 קיזומ רעד ןיא ךרד ןייז

 וויטקעיבָא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט יד וצ טרעהעג טָאה ןָאק ךענעה

 ןייטשרַאפ וצ קיזומ יד ןביירש ןרַאפ טימַאב ךיז ןבָאה ןוא רעטַאעט ןיא לָאר רעייז

 ךיז טָאה רע .עניב רעד וצ תוכייש ַא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטקַאפ ערעדנַא יד ךיוא

 יז טימ ןעמַאזוצ ,רָאסישזער ןוא רעביירש ןטימ גנודניברַאפ רעגנע ןיא טלעטשעג

 -קעלָאק ַא ךָאנ ןוא עסעיּפ רעד ןופ עעדיא יד טעוועטנורגרעד ןוא ןעגנורדעגניײרַא

 .קיזומ יד ןרינָאּפמָאק וצ ןעמונעג טשרע ךיז רע טָאה ןרינַאלּפ ןוא ןטכַארט ןוויט

 ןגָאלשוצנָא ףָאטש ןשירפ ןבעגעג קידנעטש םיא טָאה גנַאגוצ רעטסנרע רעקיזָאד רעד

 ,םינוגינ םתס ןעגנערב ןיא ןעגנַאגעג טשינ םיא זיא סע לייוו .רענעט עיינ ןיא

 טשינ ךיוא ;עניב רעד ףיוא עיצקַא רעד וצ טײלגַאב רעקידלפט ַא ןייז ןלָאז סָאװ
 .עכַאװש יד ןופ ןזיולב יד ןליפסיוא סעידָאלעמ עקיצרַאה טימ לָאז רע זַא ,םעד ןיא
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 ךיז רַאפ לָאז סָאװ ,עיצקַא-קיזומ עקידנעטשבלעז ַא ןעלקיװטנַא ןיא רָאנ ,סענעצס
 זַא ,ןסייהעג םיא ייב טָאה סע .קידנגייצרעביא ןוא וויסערּפסקע ןייז ךיוא ןײלַא
 ןעִיצ טיײקשידָאלעמ ןייז טימ לָאז סָאװ ,רוביח ןלַאטנעמורטסניא ןַא ןפַאש ףרַאד רע
 טגרָאזעג קידנעטש ךיוא רע טָאה ייברעד .ץרַאה סָאד ןעמערַאװרעד ןוא רעוא סָאד
 .רעטרעוװ יד טימ טנַאה ייב טנַאה ןייג ןלָאז ןעמטיר ןוא ןעגנַאלק יד זַא רַאפרעד
 ,ןריריּפסניא ןוא ןרינָאּפמיא טזומעג םיא ןבָאה רעטרעוו יד ןוא

 ,ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ןטייצ עכעלמיטרעטלַא יד ןיא ןיוש ןענעז גנוטכיד ןוא קיזומ

 רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ןוא רוטַארעטיל רעשיכירג רעד ןיא ןעוועג זיא ױזַא

 לָאמ ַא יקסװָאקָאטס דלָאּפָאעל עקַאט טָאה .רעטלַאלטימ ןופ טסנוק רעכעלמיטסקלָאפ

 ,רעטכיד ַא ןייז ףרַאד רעקיזומ ַא ןוא רעקיזומ ַא ןייז ףרַאד רעטכיד ַא זַא ,טגָאזעג

 .ןָאק ךענעה ןגעוו ןגָאז ליומ לופ ַא טימ ןעמ ןעק עטצעל סָאד ןוא

 :ןבירשעג םיא ןגעוו שטיװַאר ךלמ טָאה קירוצ רָאי קיצנַאװצ עכעלטע טימ ןיוש

 לָאמ וצ זַא ,טנַאסערעטניא ױזַא טלייצרעד ןוא ךעלרעה ױזַא טריוװרעסבָא רע;

 עקַאט רע טביירש רעמָאט ןוא .ןביירש טפרַאדעג רָאג טלָאװ רע זַא ,ךיז טכַאד

 ,קרַאטש ױזַא ןטנעמילּפמָאק םיא טכַאמ ןעמ ןוא סיפ ןוא טנעה סע טָאה ,ךיוא סעּפע

 רע זיא רעקיזומ יד ןשיווצ זַא ,םיא טלכעטש ןעמ זַא ,דשוח טשינ ריש זיא רע זַא

 ףיוא רדסכ ךיז טלַאה רע ןוא -- רעביירש יד ןשיוצ ןוא רעביירש רעטסעב רעד
 ."רעקיזומ רעטסעב רעד רע זיא -- רעביירש ןשיווצ

 ןטלַאהעגנָא רע טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד טימ רשק ןעמיטניא ןקיזָאד םעד

 ןופ רוקמ רעד ןעוועג זיא יז ןוא טסייג ןייז טזייּפשעג טָאה יז .ןרָאי ענייז עלַא

 ןשירעלטסניק ַא ןעזעג קיזומ רעד ןיא ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא רע טָאה .גנופַאש ןייז

 ןטנעמעלע עלַא יד --- םעטיר ןוא טנעצקַא ,ןָאט ןוא בליז ,גנַאלק ןוא טרָאװ .סנייא

 טשינ לָאז דיל ענעפַאשעג סָאד ידכב ,ןזדלַאה ןוא ןעמענמורַא קיטייזנגעק ךיז ןזומ

 ַא ןעוועג טשינ ןעגנופַאש ענייז ןענעז .ןרעלעפ-קיזומ עשיפַארגָאטרָא ןייק ןבָאה

 עכעלרעניא-קיטסייג ןופ רָאנ ,שימפיונוצ-ןטנעמעלע ןכעלטסניק ַא ןופ טַאטלוזער

 ,םענעפַאשעג ןטימ עיצַאקיפיטנעדיא עשיעדיא ןייז ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,ןסעצָארּפ

 זיא לָאמ ןייא טשינ ןוא רעטקַארַאכ ןקידנזיורב ַא טימ שטנעמ ַא זיא ןָאק ךענעה

 -סיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדנַאטשוצ עלענָאיצַאמע ןיא ןלַאפוצנײרַא ןעמוקעגסיוא םיא
 .ןפַאש ןייז ףיוא ןייז עיּפשמ טנעקעג ךיוא אליממ ןוא טימעג ןייז ףיוא טקריוועג
 חוכ טימ ןוא ןעגנומיטש עקיזָאד יד ןופ ןשרעהַאב טזָאלעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע

 טסּוװעג קידנעטש טָאה רע .טכיוועגכיילג ןלעוטקעלעטניא ןטלַאהוצנייא טימַאב ךיז
 .טייקיטעט רעשילַאקיזומ ןייז ןיא טבערטש רע סָאװ וצ ןוא ליוו רע סָאװ

 יד טימ ןדנוברַאפ ןרָאי עטסגניי ענייז ןופ זיא סָאװ ,דיי רעכעלטלעוו ַא זיא רע

 ןייק טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע ןוא רוטלוק רערעלוקעס רעזדנוא ןופ ןטרעוו

 רעבָאהביל ַא רע זיא םעד ץָארט רעבָא ,עיגרוטיל רעשידיי רעד טימ סמַאזניימעג

 ןשיגנַאז גניז ןשהליפת-לעב ַא ןופ רעמ ךָאנ ןוא גנַאזעג ןלַאגָאגַאניס ןשידיי ןופ

 ןיא ןוגינ ןשידיסח םעד ןזיװעגסױרַא רע טָאה טעטעיּפ רעקינייו טשינ .ןענעװַאד

 קלָאפ ןופ גנַאזעג סָאד טרעהעג רע טַאה ןעגנַאזעג עלַא יד ןיא .םילוגלג ענייז עלַא
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 ןעגנַאזעג עקיזָאד יד ןיא .טיײקיטרַאנגײא רעשידיי ןופ ןעגנוקעלּפטנַא ןעזעג ןוא

 ביל רע טָאה .סעיציזָאּפמָאק ענייז רַאפ עעדיא-גנַאלק טכוזעג טפָא ךיוא רע טָאה

 ,ןוגינ םעיינ ַא ןופ שַאנ ַא ןבעג ןוא לביטש-םידיסח ַא ןיא ןלַאפוצנײרַא טַאהעג

 עשירעמזעלק רָאּפ ַא ןרעה ןוא הנותח עקידכמע ןַא ףיוא ָאטינגָאקניא ךיז ןּפַאכנײרַא

 הידידי-רזעלא-לואש 'ר ןיבר םוצ קצָאװטָא ןייק ךיז ןרָאפרעביא רעדָא ,ךעלקיטש

 ."עלהקיבד; יינ ַא ןרעה וצ ידכב ,רעצישזדָאמ םעד

 -עטשרָאפ-רעטַאעט ענעדישרַאפ ןופ רעדיל זַא ,לזמ טַאהעג טָאה ןָאק ךענעה

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז ,קיזומ ןבירשעג טָאה רע עכלעוו וצ ,ןעגנול

 לעיצעּפס .רעביטש עשידיי רעטנזיוט ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז ייז .סרעגַאלש

 -לסָאי, ,"ןייש יוװ ,יוא, ,"לזמילש וד ,ןייג ךימ זָאל, רעדיל יד ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה

 ןוא "רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה; ,"םשה שודיק, סעסעיּפ יד ןופ ערעדנַא ןוא "רעב

 ."הסנרּפ,

 ןופ רעקיטירק-טסנוק-ןוא:רוטַארעטיל רעטנַאקַאב רעד לָאמ ַא טָאה םעד ןגעוו

 לּפעק ןרעטנוא לקיטרַא ןלעיצעּפס ַא ןבירשעג ןַאמיינ .מ .י טנייה רעװעשרַאװ

 ,."רעגַאלשה תודלות וליא;

 לאכימ ר"ד טלייצרעד ךאלמ בייל ןופ *יּפיסיסימ; עסעיּפ רעד וצ קיזומ ןייז ןגעוו

 רעבמעטּפעס ןטס22 ןופ ,ביבא-לת ,סעיינ עטצעל ןיא לקיטרַא ןַא ןיא) טרעכייוו

 ; סקידנגלָאפ (6

 טדנעוועג הרירב תילב ךיז ךיא בָאה .דנַאלסיוא ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא ןָאק ךענעה;

 בָאה'כ לפיוו .(יקסווַאשרַאװ) סרַאװ ןרעלוּפָאּפ םעד וצ םכותב ,רעקיזומ ערעדנַא וצ

 טשינ סע ייז ןבָאה ,ןסיוא ןיב ךיא סָאװ ןייז וצ ריבסמ ייז טימַאב טשינ ךימ

 ןופ עיּפָאק ַא קידנגיילייב ,ןענָאק וצ ווירב ַא טקישעגסױרַא ךיא בָאה .ןעמונַאב

 -- טריפעג קידנעטש ךיז ןבָאה רימ יו -- םיא קידנבײרשַאב ןוא עסעיּפ רעד

 .רעמונ ןשילַאקיזומ ןדעי ןופ הנווכ עשירעסישזער יד

 ןעצ -- ירפרעדניא ןַא םענייא זיב .ןעמוקעג טשינ רעפטנע ןייק םיא ןופ זיא גנַאל

 ןטָאנ יד טימ רעטַאעט ןיא ןזיװַאב ךיז רע טָאה -- ערעימערּפ רעד רַאפ געט

 טליּפשעגרָאפ ןוא ריוװַאלק םייב טצעזעגקעװַא ךיילג ךיז טָאה רע .םערָא ןרעטנוא

 ןעמ טָאה ןפערט רעסעב .טפעלּפעג יו ןבילבעג ןענעז עלַא רימ .סעידָאלעמ יד

 טפַאשקנעב עקיצרַאה ,טירָאלָאק ןשירעגענ טגָאמרַאפ טָאה קיזומ יד .טנעקעג טשינ

 ."טסעטָארּפ ןקידוז ץלַא רַאפ רעמ ןוא

 ּצ

 רעד ןרָאװעג טריפעגסיוא ביבא-לת ןיא זיא לארׂשי תנידמ ןיא ןלייוו ןייז תעשב

 ,(1869--1803) זָאילרעב רָאטקעה ןופ םעיווקער

 רעד ןיא סרעקיזומ עשידיי ױזַא יו ,ןעמענַאב טנעקעג טשינ טָאה ןָאק ךענעה

 -ַאכ ןשילױטַאק ןכָארּפשעגסיױא ןופ ןעגנופַאש ןליּפש וצ ןגַָאװ הנידמ רעשידיי

 .ןרעיוא עשידיי רַאפ לוסּפ סעירָאטַארָא וליפא ןענעז ,דייר ענייז טיול .רעטקַאר

 רענעילַאטיא יד ,םערָאפ רעשילַאקיזומ רעקיזָאד רעד ןופ סרעפַאש יד ךָאד ןבָאה

 ימיסירַאק ָאמָאקַאשזד רעקידרעטעּפש רעד ןוא (טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא) ירענ ּפיליפ
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 עכעלטסירק יד ןופ טייקסיורג יד ןעגניזַאב וצ טליצעג לכ םדוק ,(1674---1605)
 ,םעיווקער ןיא טסייג רעשיליוטַאק רעד סױרַא טערט רעטלוב ךָאנ ןוא .עטקילייהעג
 ןעק יװ ָאט .לַאינָאמערעצ ןשיגרוטיל-ךעלטסירק ַא טימ ןדנוברַאפ ללכב זיא סָאװ

 רעד ןיא ןבעל ןשילַאקיזומ ןופ ןצנַאטסניא עלעיציפָא יד זַא ,ןייז טלָאמעג סָאד

 ערעיז ןופ ןעמַארגָארּפ יד ןיא ןעגנופַאש עכלעזַא ןעמענניירַא ןלָאז הנידמ
 | ? ןטרעצנָאק

 ביבא-לת ןיא זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג רע זיא טזיורבעגפיוא רעמ ךָאנ

 -רָאי סיוא טריפ סָאװ ,"שוג-ובַא לַאוויטסעפ; ןעמָאנ ןרעטנוא רָאכ ַא טריטסיזקע

 -ובַא ףרָאד ןיא ןעדרָא-רענַאקסיצנַארפ ןופ רעטסיולק ןשילױטַאק םעד ןיא ךעלרעי

 רעלעיצעּפס ַא טימ קיזומ רעכעלכריק ןופ ןטרעצנָאק ,(םילשורי ןופ גרעב יד ןיא) שוג

 ךַאב ןַאיטסַאבעס ןַאהָאי ןופ ןעגנופַאש טרָאס ןסיוועג ַא ןופ גנוכיירטשרעטנוא

 רעשידיי רעד ןיא רָאכ רעשידיי ַא .סעיסַאּפ ןוא סעסימ ,ןטעטָאמ : (1750---1683)

 -עמ עקידנריר-שיריל ,עזעיגילער ,ך"נת ןופ ךַארּפש רעד ןיא סיוא טגניז הנידמ

 ןטצעל ,ןרַאדנעגעל ,ןטליהעגנייא עירעטסימ ןיא ןוא ןטלּפענרַאפ םעד ןגעוו סעידָאל

 קידתונמחרבמוא ןבָאה ,ןדיי ,רעדירב ענייז ןעמעוו ,ןושי ןופ געוו-ןייּפ-ןוא-ליורג
 ,..טיוט םוצ טריפעג

 קיזומ רעשידיי רעד הלווע עסיורג ַא ןעוט םיׂשעמ עקיזָאד יד זַא ,טלַאה ןָאק ךענעה

 ןלַאסרעוװינוא ןופ רַאוטרעּפער גונעג ןַארַאפ .טרפב רעקידלארׂשי רעד ןוא ללכב

 ,סעיציזָאּפמָאק עטנָאמרעדנביוא יד ןָא טלַאהניא

 ךיז וצ געוו םעד ןעניפעג וצ ןייז עבַאגפיוא עקידרקיע רעזדנוא ףרַאד ללכב ןוא

 םעיינ ןטימ עקידתורוד עטלַא סָאד ןּפינקרַאפ ,םענורב םענעגייא ןופ ןּפעש : ןיילַא

 טימ זנכשא-חסונ ןופ רענעט עלענָאיצידַארט יד ןטכעלפרַאפ ןוא ןקידנעגנילק-שירפ

 ,רעדיל עשינמית יד ןופ ןעגנַאלק עקידלוסליס יד

 ששידיי יד ןריפפיורַא טעװ ןטנעמעלע עלַא יד ןופ ךיז ןפורכרוד עקיטייזנגעק סָאד
 ,רשיה ךרד ןפיוא קיזומ

 צ

 גנוניווו ןייז ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ןפָארטעג 1968 רעבמעצעד ןיא םיא בָאה ךיא ןעוו

 :טגָאזעג ןגיוא יד ןיא לרעייפ ַא טימ רימ רע טָאה ,וויירד דייסרעוויר 644 ףיוא

 ,ןטייצ עיינ ןופ ביײהנָא ןַא ןעוועג זיא רמש ימענ ןופ "בהז לש םילשורי,
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 עיפא ר גָאיל בי ב

 ,(230-248 ז"ז) 1947 לָאערטנָאמ ,ףָאקיסקעל ןימ, :ש טיווַאר ךלמ
 סנייא דנַאב ,1953 סערייא-סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ, :ווָאקרוט ספאנַאי
 ,(279 ,201 ז"נ) ייווצ דנַאב ;(218 'ז)
 1961 סערייא-סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירענרעביא יד, :ווָאקרוט טנומגיז
 .(411 ,248 ,209 ז"ז)

 -שידיי, נַאלרַאפ ,ףליוּפ ןיא רעטַאעט שידײ,פ :גרעבדורג"יווַאקרוט קחציי

 ,(177 ,89 ,87 ,86 ז"ז) 1951 עשרַאװ "ךוב
 1962 ןירַאּפ ,"סַאנרַאּפנָאמ ןופ ןטלַאטשעג ןוא רעדליכ, :ןַאסנַארַא ליכ
 לקיטרַא -- "רעקיזומ רעטאעט רעד -- ןַאק ךענעהה :ט רע כייוו לאכימ ר"ד
 .1966 .טּפעס ןט23 ביבא-לת -- "סעיינ עטצעל,, ןיא טקורדעג

 "טנייה , ,"עשראוו ןיא רעטַאעט-?עלַאקס, ןיא גנולעטשרַאפ-ןיטבמפ, :סינּפיק .מ
 ,1928 ץרעמ ןט15 ןופ
 ,242 ,322 ,331 ז"ז) 1967 ביבאילת ,רעװָאקַאטרַאט .א ,דער ,"ךוב-רָאי / הנשה רפס,
2, 245, 349), 
 -ַאּפמַאק טטסוװַאב ייב סטידָאלעמ עטשידיי ןוא קיטַאמעט עשיריא:ליזיימ ןמחנ
 ,1952 קרָאי-וינ ,ןרָאטיז
 .(186 'ז) 1960 ביבאילת ,"הירצויו תידוהיה הקיפומה} :אטיל ש י
 .(608 'ז) ןירַאּפ ,1940 דנָאפ-װָאנבוד -- "ןדיי,, עידעּפָאלקיצנע טניימטנלא
 "ייא ןיא רעטַאעט רעשידי :ןַאסנערעּפ .מ ,וָאקרוט י ,רעגנַאמ .א
 .(125 ,124 ,123 ,116 ,95 ,85 ז"ז) 1968 קרָאי-וינ ,עּפָאר
 עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ ןופ .גסױרַא ,13 עקצַאמָאלט :ש טיווַָאלַא גע ס .ז
 .(94 'ז) 1946 סערייא-סָאנעוב ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי
 .(186 'ז) ,1957 ָאטנָארָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניננ :ץינלָאטס ןתנ
 ,224 זיז) 57 ,ג ,1966 ביבא-לת ,רוטַארעטיל רַאפ טפירש-רָאילטרעפ ,טייק ענעדלַאג יד

8). 

 ךרוד ןבעגעגסױורַא -- עשרַאװ -- דנַאב רעטייווצ ,תונורכז :טרע כייוו לאכימ
 ,151 ,1232 ,126 ,124 ,92 ,86 ז"ז) 1961 ביבא-לת ,"הרונמ,, גַאלרַאפ ,טעטימָאק-ךוב ַא

3, 164, 164, 168, 181, 193, 218, 223, 230, 224, 213, 274, 219, 281, 285, 
0, 322, 223, 325), 



 סינּפיק םחנמ
(1878---1942) 

 ןשידיי ןיא ןטלַאטשעג עטסרעלוּפָאּפ יד וצ

 םחנמ טרעהעג טָאה עשרַאװ ןשירַארעטיל

 -מערָא ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ,סינּפיק

 ןוא ןרעווש ַא טכַאמעגכרוד רע טָאה ,טייק

 ןרָאװעג זיא רע זיב ,געווסנבעל ןכייר

 ןוא רענעק עטסקיגָאװ יד ןופ רענייא

 ןביוהעגנָא .רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ רעשרָאפ

 רע טָאה רעטעּפש ,רעגניז ַא יו רע טָאה

 רעקיטירק-קיזומ ַא יװ טנכייצעגסיוא ךיז

 רעשידיי רעד ןופ רענעק רעפיט ַא יו ןוא

 רעד ןעוועג רע זיא ףוס םוצ ןוא ,קיזומ

 -טכורפ ןוא רעלמַאז-רָאלקלָאפ רעטסטינעג

 -ירָאטױא ענייז .רעביירשסקלָאפ רערַאב

 ןגָאלָאקיזומ רַאפ ןטקנוּפ-רַאּפשנָא ןרָאװעג ןענעז דיל ןשידיי ןגעוו ןעגנוניימ עוויטַאט

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ערעייז רַאפ רעלטפַאשנסיװ ןוא

 עשיטסירָאמוה ,תויׂשעמ-סקלָאפ עטלמַאזעגפיונוצ ענייז .עטכישעג-רוטלוק רעשידיי

 םעד ןשרָאפ רַאפ רוקמ ַא ןרָאװעג ןענעז ךעלקיטש עשיסדנוק ןוא ןעגנולייצרעד

 ןכעלשטנעמ ןופ ןטינשּפָא עלַא ףיוא סהדע עשיעּפָאריײא-חרזמ יד ןיא רבע ןשידיי

 ,ןבעל

 .עטכישעג-סנבעל רעטנַאסערעטניא ןייז ףיוא קילב ַא ןּפַאכ רימָאל לכ םדוק זיא

 צ

 ןרָאװעג רָאי טכַא וצ רע זיא ,ןילָאװ ןיא עלעטעטש ןיילק ַא ןיא 1878 ןיא ןריובעג

 רעביירש ןופ רעטָאפ) ןזח רעד יסייּפ ,רעדורב רערעטלע ןייז .םותי רעקידכעלייק ַא

 ןבעגעג םיא טָאה ןוא החגשה יד ןעמונעגרעביא םיא רעביא טָאה ,(סינּפיק-ןיוועל

 -טלַא ענייש ַא קידנבָאה .גנויצרעד עשילַאקיזומ-שידיי ןוא עניײמעגלַא עטשרע ןייז

 רעד בילוצ טָאה רע ןעוו .רָאכ ןיא רעדורב ןייז ייב ןעגנוזעג רע טָאה עמיטש

 ןרָאפמורַא טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה ,טלַא ןייז ןריולרַאפ עמיטש רעד ןופ עיצַאטומ

 רעייא ןוא רעטוּפ ןפיוקפיוא טגעלפ רע ּוװ ,רעפרעד יד ןיא ןגָאװ ןוא דרעפ ַא טימ

 ןיא טגנערבעג הרוחס יד ןוא ,לבלעק ַא ךיוא -- טזָאלעג ךיז טָאה סע ןעוו -- ןוא
 ,ןפיוקרַאפ וצ ןיירַא לטעטש

 ףיוא רע טָאה ,רָאנעט ,עמיטש-רענעמ ןייז ןעמוקַאבקירוצ רעטעּפש טָאה רע ןעוו

 ,רעילומ לרעב םינזח עטסטנַאקַאב עקידטלָאמעד יד ייב ןעגניז ןביוהעגנָא יינ'ס

 ןרָאפמורַא רע טגעלפ רענוװַאר לדייז טימ ןעמַאזוצ .רענווָאר לדייז ןוא רעזלעב ןסינ

 קידנבעג ןוא םיתבש קידנענװַאד ,ןליוּפ ןוא עטיל ,עילָאדָאּפ ,ןילָאװ ץנַאג רעביא
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 ךיז ,שיערבעה טנרעלעג רע טָאה קיטייצכיילג .קיזומ רעשינזח ןופ ןטרעצנָאק

 םייב ווירב ךרוד קיזומ טרידוטש ןוא רוטַארעטיליהלכׂשה רעד טימ טנעקַאב

 .ווָאכָאטסנעשט ןופ םיובנריב רעב םהרבא ליכׂשמיןזח ןטמירַאב

 ,ענערַא-קיזומ רעטיירב רעד וצ ,ןירַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןגיוצעג םיא טָאה סע

 רעשיררושמ-שינזח רעד ןופ ןעײרדסױרַא טנעקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע

 רעד ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג ךָאד םיא זיא ?ךעלציּפש; ייר ַא ךָאנ .עילעּפַאק
 זיא ,ןַאמסוז לקיציא ?רעדורב-ןטוג, ַא םענייז ןופ ףליה רעד קנַאד ַא ןוא אתורבח

 ,רָאכ-ערעּפָא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ךעלדנע רע
 קיטייצביילג ,רָאכ-ערעּפָא ןיא ןעגנוזעג רע טָאה רָאי 16 .רעגניז-רָאנעט ַא יו

 טבייה רע .ןבעל ןשילַאקיזומ ןופ ןטיבעג ערעדנַא ףיוא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא

 עשידיי ןעלמַאז טימ ךיז טמענרַאפ רע ,קיזומ רעשידיי רעד ןופ תורוקמ יד ןשרָאפ ןָא

 ןרָאװעג ךיוא רע זיא ףוס םוצ ןוא ,גנוריזירַאלוּפָאּפ רעייז טימ ןוא רעדילסקלָאפ
 ןּפַאכפיוא ןיא ךיז קידנריזילַאיצעּפס ,רעביירש ןוא טסינָאטעילעפ רעכיירגלָאפרעד ַא

 .ןבעל ןשידיי ןיא עכעלמיטסקלָאפ סָאד ןבײרשַאב ןוא

 ּצ

 רעד ןופ טרַאנָאט ןוא ליטס םעד ןגעוו ןענעז ןטעברַא עשירעביירש עטשרע ענייז

 זיא -- טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ בייהנָא -- טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .קיזומ רעשידיי

 ןוא רעטקַארַאכ ןגעוו חוכיוו ַא ןעגנַאגעגנָא טלעוו רעשילַאקיזומ רעשידיי רעד ןיא

 ןוא גנַארד ןופ הפוקת ַא ןעוועג סָאד זיא ללכב .קיזומ רעשידיי רעד ןופ טפנוקוצ

 ךיז ןשיווצ ןבָאה ןעגנוסַאפפיוא ענעדישרַאפ .ןבעל ןקיטסייג ןשידיי ןיא םערוטש

 -טגרָאפ-שיליכׂשמ ;צלענָאיצידַארט-דלימ ןגעק עזעיגילער-םערטסקע :טפמעקעג

 עשירָאטַאדיװקילישירָאטַאלימיסַא ;עלַאנָאיצַאנ ןוא עקידנויצ-יבבוח ןגעק ענעטירש

 .עכעלטלעוו-שיטסיקלָאפ ןגעק

 ןרענָאיּפ יד ייב קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךיוא זיא שימעג-ןעקנַאדעג רעקיזָאד רעד

 ןוא ןָאסלעדיא .צ.א ,יקסווָאקנימ סחנּפ .קיזומ רעשידיי רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ

 ןעמעלבָארּפ יד וצ גנַאגוצ "?ןשיטסיערבעה; גנערטש ַא טַאהעג ןבָאה יקסנימַאס רַאזַאל

 ןייק ךיז ןיא טשינ ןטלַאהטנַא סָאװ םינוגינ זַא ,ןטלַאהעג ןוא קיזומ רעזדנוא ןופ

 רעקיצנייא רעד זיא ייז ייב .שידיי לעניגירָא טשינ ןענעז ,םינמיס "עשילביב,

 ןגעקטנַא .ּפָארט ןשיכ"נת ןופ סָאלעמ רעד ןעוועג הניגנ רעשידיי ןופ ןכייצ-ןעק

 יזניג לואש ,יקסנַא .ש רעלמַאז-רָאלקלָאפ עטשרע ערעזדנוא טמערוטשעג ןבָאה יז

 ,רעיוא ןשידיי םוצ טירטוצ ַא טָאה סָאװ ,גנַאלק רעדעי זַא ,קערַאמ ץרּפ ןוא גרוב
 ,גנוניימ רעקיבלעז רעד וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה םכילע-םולש ךיוא .שידיי-טכע זיא

 ,ּפָא ךיז טלגיּפש ייז ןיא סָאװ ,רעדיל ןענעז, רעדילסקלָאפ ערעזדנוא זַא קידנטלַאה

 עשידיי עלַא טימ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל עצנַאג סָאד ,רעסַאװ רעטיול ַא ןיא יו

 וליפַא ןוא ..."ןרערט עשידיי ,תולד רעשידיי רעד ,תורצ עשידיי ,ןדייל ןוא ןדיירפ

 : ןעלקיטרַא ענייז ןופ םענייא ןיא ןבירשעג טָאה יקסניטָאבַאשז יו "טסלערבעה; ַאזַא

 ?קישטעּפירּפ ןפיוא, ןעגנוזעג רימ ייב ןעמ טלָאװ ,רעטסיײמרָאכ ַא ןעוועג ךיא טלָאװ;

 .?עירָאטַארָא עכעלרעייפ ,עסיורג ַא יו
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 ןזייװַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סעיסוקסיד עסייה יד טריפעג ךיז ןבָאה סע תעשב ןוא

 רעשידיי רעד ןופ טפנוקוצ יד זַא ,טגָאזעגסיױורָאפ ןבָאה סָאװ ,ןבלַאװש עטשרע יד

 ןופ ןגָאזּפָא טשינ ךיז ןענעק רימ .ןטנעמעלע עדייב ןופ זעטניס ןיא טגיל קיזומ

 געוו ןשירָאטסיה ןגנַאל רעזדנוא ןיא טײלגַאב זדנוא טָאה סָאװ ,סָאלעמ ןשיכ"נת

 ,הרותה תאירק) ןבעל ןזעיגילער-קיטסייג רעזדנוא ןופ לייט ַא ןעוועג זיא ןוא

 ןוא ענעפַאשעג ,רעדילסקלָאפ ערעזדנוא ןופ טשינ ךיוא ןוא ,(הליפתה תואחסונ

 ןופ ןעמַאטש ייז סָאװ ,םעד ץָארט ,סָאװ ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ענעגנוזעג

 -ץצמוא ןַא ןפַאש ןוא ןרָאװעג טריטּפָאדַא זדנוא ןופ ייז ןענעז ,תורוקמ עדמערפ

 ןטלַא רעזדנוא ןופ סעיניל עשידָאלעמ יד .ןבעל-רוטלוק רעזדנוא ןופ לייט ןכעלסייר

 ןופ ןטנעמעלע עשילַאקיזמ יד טימ ןטכעלפכרוד ןוא ןסיגפיונוצ ךיז ןזומ לָאמַא

 ןטסנרע ןַא ןופ תודוסי יד טפנוקוצ רעד ןיא ןפַאש ןוא רעדילסקלָאפ ערעזדנוא

 .ןינב ןשינָאפמיס

 יד ןשיוװצ ןעוועג זיא סָאװ ,ןסינּפיק ןופ טסנידרַאפ רעסיורג רעד טגיל ָאד ןוא

 ןעקנַאדעג ענייז .גנולעטשנייא רעקיזָאד רעד ןופ רעדנירגַאב ןוא ןרָאסרוקערּפ

 ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטרַא עכײרלָאצ ןיא קורדסיוא םוצ טגנערבעג רע טָאה

 ןוא .סעבַאגסיוא עשירַארעטיל ןוא ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןיא עטכעלטנפערַאפ

 רעמ עיצַאטנעמוגרַא ןייז קידנעיוב ,ןפוא ןרעלוּפָאּפ ַא ףיוא סָאד רע טָאה ןָאטעג

 .ןעגנודנירגַאב עכעלטפַאשנסיװ ףיוא יוװ ,עיציוטניא ףיוא

 וליפַא זַא ,ןטלַאהעג ןוא רעטייוו ךָאנ ןעגנַאגעג ןעגנוגייצרעביא ענייז ןיא זיא רע

 שידיי ןיא לייט ַא ןעוועג זיא טסקעט רעד עכלעוו ייב ,רעדיל עטשימעג-קיכַארּפש יד

 םוצ ןרעהעג וצ טכער עקיבלעז יד ןבָאה ,שיסור רעדָא ,שינַיַארקוא ןיא לייט ַא ןוא

 עקיזָאד יד טָאה רע .םינוגינ ערעדנַא עלַא יו ,רצוא-סקלָאפ ןשילַאקיזומ ןשידיי

 ענייז ןיא ןעמונעגניײרַא ייז ןופ ךס ַא טָאה ןוא עשידיי:טכע יד וצ טנכעררַאפ רעדיל

 ןענעז רעדיל יד יצ ,קיטכיוו ןעוועג טשינ זיא ןסינּפיק רַאפ .ןעגנולמַאז-רעדיל

 ןטלַאהעג טָאה סע יוװ) ןדיי עטשַיוגרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,םירבחמ ןופ טכורפ ַא

 ;(יקסנַא .ש טניימעג טָאה סע יוװ) םידיסח עקידתובהלתה ןופ טכורפ ַא יצ ,(ווָאנבוד ,ש

 טלצרָאװעגנייא ןעוועג ןענעז רעדיל יד סָאװ ,סָאד ןעוועג רקיע רעד זיא ןסינּפיק רַאפ

 ןשילַאקיזומ רעייז ןופ לייט ַא ןעוועג ןענעז ןוא ןסַאמ עשידיי יד ןופ רעצרעה יד ןיא

 רעדיל עכלעזַא ןופ טייקשידיי יד ןגערפּפָא ןוא ןעמוק טשינ ןָאק רענייק ,שזַאגַאב

 .ערעדנַא ןוא "רעדניק יד ןוא עטַאט רעד; ,"ַאנירעטַאק, ,"לכעטסַאּפ סָאד, :יװ

 ןופ ןרָאװעג טּפעשעג ןענעז רעדיל עטנָאמרעד יד ןופ ןטנעמעלע ךס ַא וליפַא ביוא

 יז זַא ,םענעגייא ןיא ןרָאװעג טשימעגסיוא ױזַא רעבָא ייז ןענעז ,סמענורב עדמערפ

 ןזיװַאב ןָאסלעדיא 'פָארּפ טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ .ןרָאװעג "טשידיירַאפ, ןענעז

 -טכע ןענעז רעדיל עטשימעג-קיכַארּפש טייהרעמ יד זַא ,טעברַא-גנושרָאפ ןייז ןיא

 עזַארפ ןוא טקַאט ךָאנ טקַאט ,טריזילַאנַא טָאה רע עכלעוו ,רעדיל 22 ןופ .עשידיי

 8 ןוא עשידיי-טכע ןצנַאג ןיא ןענעז 15 זַא ,טלעטשעגטסעפ רע טָאה ,עזַארפ ךָאנ

 .עטשימעג טקנוּפדנַאטש ןשילַאקיזומ ןופ ןענעז

 ןבָאה ייז יו ױזַא ,הניגנ רעשידיי רעד ןופ ןטנעמעלע עלַא טקילייהרַאפ טָאה סינּפיק
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 רעבָא טָאה רע ,עטכישעג רעגנַאל רעזדנוא ןופ ןטייצ עלַא ןיא טלקיװטנַא ךיז

 ןעזעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,דילסקלָאפ ןשידיי ןופ טכער יד טרעדָאפעג רקיעב

 ,ערעדנַא ןליפ ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה עקיבלעז סָאד .רצוא ןשילַאקיזװמ ןסיורג ַא

 -שג יד, ןופ רעדילגטימ יד ןשיווצ סָאװ ,ןרעדנּוװ וצ טשינ ךיז זיא רעבירעד ןוא

 ןיא דנַאלסור ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ) ?קיזומסקלָאפ ,דיי רַאפ טפַאשלעז

 ןוא ןעלקיװטנַא ,ןעלמַאז ףיוא ןרָאװעג טגיילעג טכיװעגטּפיוה רעד זיא ,(8

 ןייז ןילַא ןָאטעג טָאה סינּפיק סָאװ ,סָאד ,דילסקלָאפ עשידיי סָאד ןטײרּפשרַאפ

 ,ןבעל ץנַאג

 ִצ

 רעד ןופ געוו ןקיטפנוקוצ ןוא תודוסי יד רעביא ןעלקיטרַא עשימעלָאּפ ענייז ץוחַא

 ףיוא ןטעברַא ןוא רעכיב ייר עצנַאג ַא ןבירשעגנָא סינפיק טָאה קיזומ רעשידיי

 רעמזעלק עשידיי ,םינגנמ ןוא םינזח ,רעקיװמ עשידיי עטמירַאב ;סעמעטיקיזומ

 קיחמ רעשינַאפמיס רעשידיי רעד ןיב דילסקלָאפ ןוויטימירפ ןופ ,לױּפ ןיא

 ןענעז סָאװ ,סעיזנעצער-טרעצנָאק ןבירשעג רע טָאה קיטייצכיילג .ערעדנַא ןוא

 -ַאב ןעוועג ןענעז ןוא סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טקורדעג

 ,טנעיילעג ייז טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ קידנרעל

 ןיא טנייה גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןופ רעטעברַאטימ רעליבַאטס ַא קידנעייז

 סערעטניא ןקעוו רַאפ גנוטייצ רעד ןופ ןטלַאּפש יד טצונעגסיוא רע טָאה ,עשרַאװ

 ןפור רע טגעלפ טפָא .טרפב דילסקלָאפ ןשידיי םוצ ןוא ללכב קיזומ רעשידיי וצ

 רעדָא ןשירַארעטיל ןופ טרעוו ַא רָאנ טָאה סָאװ ,ץלַא ןעלמַאז וצ ןוא ןגעלפ וצ

 -רעלמַאז יד וצ ןייז חירטמ ךיז רע טגעלפ ףוס םוצ ןוא ,טקנוּפדנַאטש ןשילַאקיזומ

 ןכעלטנפערַאפ וצ םיא ידכב ,לַאירעטַאמ םעד ןטעב ייז ייב ןוא רעבָאהביל

 יד ןיא דלעפגילעז הרמז יורפ ןוא ןירענטרַאּפ ןייז טימ ןעמַאזוצ קידנריטרעצנָאק

 טזָאלעגכרוד טשינ רע טָאה ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןרעדנַא ןַא רעדָא ,ןוגינ ןשידיסח ַא ,דיל ַא ןעמענוצפיוא טייהנגעלעג עטסנעלק יד

 סערדַא רעד ,עיצוטיטסניא ןַא ןרָאװעג סינּפיק זיא םורַא ױזַא .ויטָאמ-קיזומ ןשידיי

 ןעמוקעג םיא וצ ןענעז ןליוּפ ןקע עלַא ןופ ,ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי ןעלקיװטנַא רַאפ

 ךיז ידכב ,ןענַאמָאלעמ םתס ןוא רעטעברַא עטנעגילעטניא ,טייל-עגנוי עשידיסה

 ןבָאה סָאװ ,םינינע יד ןגעוו טרָאװ קיגָאװ ןייז ןרעה ןוא ןייז-הצע-לאוש םיא טימ

 .ןָאטעג ייוו ךיוא לָאמ לייט ןוא טריסערעטניא ייז

 ןרָאטַאטערּפרעטניא עטסעב יד ןופ רענייא יו ,ןעוועג םש-הנוק ךיוא ךיז טָאה סינּפיק
 טליּפשעגסיױא ךיוא רָאנ ,ןעגנוזעגסיוא רָאנ טשינ דיל ַא טָאה רע .דיל ןשידיי ןופ

 אי זופ טרעצנאקפ רעטסעדר;ג רַנ
 עראברער:ווו 2 וי פ ֹם עטייוו .צ) רעבמעצעד ןט60 ףער קיש אב ,קריצ

 .רעגניי :ןרייּפא , 0 גּפיל.מ 5 לעפגילעז הרמו } אפ ןשיריי נפ רע: : טנא ענ עא

 'ב רעד טנעדייערּפ רעד ,םאב עטמכירעּב * םיוב גירג . יד - 8 טנעיערפ ר .ןואקאי ריֵּביִס 5 עו עד וואנידו-

 ,סט טרָאוװװטס עגטיילני יא א ימ פ9 עב ,ד רע גיז עשיריו טשינ זא עטשיריי ע*

 "לארשי המי ק זרק, ןרַאפ טייג הסנכה עצנאג יד 0
 .8 עשנעג ,"רבע,(4 .2 ?קורעלַאנ ,גרעּבנעזיי יא ל (6 ,0 ַאקכרַאמיר ,דיירפ .י .מ (2 ה"א אקסווָאּבישזג) ל"קק ןיֿפ טָעטימָאק ןשיטָאטש ןיא (| ;ןעמּוקַאג
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 בייל טימ ,"ךיא, ןצנַאג ןייז טימ ןוא ןעגנוגעװַאב יד טימ ,ןגיוא יד טימ ,ליומ ןטימ

 ןופ ןעוועג ןענעז רעדיל ענעגנוזעג םיא ןופ יד .לכׂש טימ -- רקיעב ןוא ןבעל ןוא

 ןגָארט ךיז ןגעלפ סָאװ ,תורימז יד ןשיווצ ןופ ןוא ,ןליוּפ ןיא עטסטיײרּפשרַאפ יד

 טרעהעג טפָא ןעמ טָאה ,רעזייה עשידיי ןופ ןסטכַאנ-וצ-קיטיירפ עקידרעמוז ןיא

 .ןעגנולמַאז סעסינּפיק ןופ רעדיל יד

 צ

 ,רעכיב ייווצ ןיא ןעזעג סינּפיק םחנמ טָאה טעברַא ןרָאי קילדנעצ 2 ןופ ןטכורפ יד

 ןיא עטשרע סָאד .גַאלרַאפ-ןילטיג ןטנַאקַאב ןכרוד עשרַאװ ןיא ענעבעגעגסױרַא

 עזעידיי 80 ןוא רעדילסקלָאפ עשידיי 60 :1925 ןיא עטייווצ סָאד ןוא 1918 רָאי

 רעד זַא ,ןזייו לַאירעטַאמ ןופ עיצַאגערגעס ןוא עיצקעלעס יד .רעדילסקלָאפ

 טימ ןָאטעג ךַאז יד טָאה ןוא עבַאגפיוא ןייז טסנרע רעייז ןעמונעג טָאה רעלמַאז

 -שיריל :עקידנגָאזליפ ןענעז ןלײטּפָא יד ןופ ךעלּפעק יד ןיוש .תוירחא רעלופ

 ,עשידגנתמ ,עזעיגילער ;:רעדיל עכעלמיטסקלָאפ :רעדילעביל ןוא עשיטנַאמָאר

 :רעדיל-ןעילימַאפ ןוא עשיטסירָאמוה ;רעדילסקלָאפ עשיפָאזָאליפ ןוא עשידיסח

 ןופ עיצַאקיפיסַאלק יד זיא ןעעז רימ יוװ .ווײזַאא ,רעדילסקלָאפ עשינַיַארקוא-שידיי

 ןייק ָאד ןעועג טשינ .טסקעט ןופ טלַאהניא ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג רעדיל יד

 ,גנונעדרָא עטרינַאלּפ רָאנ ,טייקילעפוצ

 "גנונכייצרַאפ-טלַאהניאק יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב םיא ךרוד ןענעז רעיונעג ךָאנ

 טָאה ,ןעוועג טסּוװַאב רָאנ םיא זיא סע ּוװ ,טרָאד .רעדיל יד וצ ןעגנוקרעמַאב יד ןוא

 סע ןוא .דיל ןופ רעבעגפיוא םעד ןופ טרָאניױװו ןוא ןעמָאנ םעד ןבעגעגנָא רע

 יד .דובכה תארי ךיז וצ סױרַא טפור סָאװ ,ךַאז ַא זדנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא

 רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ ןלייז יד ןעוועג ןענעז רעבעגרעביא-ןטנַאמרָאפניא טייהרעמ

 םירפא ,גרעבנעסייוו .מ.י ,גרעבמָאנ .ד.ה :ָאד ןרירוגיפ סע .רוטַארעטיל רעשידיי

 ,ענזיצַאק רעטלַא ,קַאבלוק .מ ,ווָאיל ָאעל ,יקסנַא ,ש ,שטיװָאלַאגעס .ז ,יקסווָאנַאגַאק

 ,ןָאסניוװעל .א ,שיקרַאמ .ּפ ,ןַאמרעקוצ .ב ,קנורט .י.י ,ןָאסלענעצַאק קחצי ,גרעבמַאס .א

 וליפַא ןוא ,ןרָאהנײא דוד ,ןָאזעניד .י ,יקצולס .ש ,ןָאזרעדָארב .מ ,ןייטשרעג .י

 -רוטַארעטיל צרעזדנוא ןופ טנַאװ-חרזמ רעד ןופ ןעמַאטש רעדיל יד ,םכילע-םולש

 עדייב ןיא לַאירעטַאמ-רעדיל םוצ ךיז ןעיצַאב וצ בייחמ זדנוא זיא סָאד .רעפעש

 זַא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז זיא סע לייוו ,תורצוא-סקלָאפ עלעיצעּפס וצ יװ ,ןעגנולמַאו

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאמרעדנביױא יד ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז סָאװ ,רעדיל

 -עּפס ַא ףיוא ןעוועג יואר ןענעז ןוא טרעוו ןשילַאקיזומ-שירַארעטיל ַא רעכיז ןבָאה

 סינּפיק סָאװ רַאפ ,רָאלק ךיוא טרעװ רעבירעד .ןרעװ וצ טיהעגּפָא ןפוא ןלעיצ

 :טפירשוצ םעד טלעטשעגקעװַא גנולמַאז רעטשרע רעד ןופ טַאלב-רעש ןפיוא טָאה

 ןרילומיטס רעגניז ןשידיי םעד טלָאװעג םעד טימ טָאה רע .רַאוטרעּפער-טרעצנָאק

 עשידיי יד ןופ לרעּפ יד טימ ,דילסקלָאפ ןשידיי ןרעסעב ןטימ ןעמענרַאפ וצ ךיז

 .תורצוא-סקלָאפ עשילַאקיזומ
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 א צ
 יו הק ןעמונרַאפ סינּפיק םחנמ טָאה טרָא םענעעזעגנָא ןַא

 שי ןעוועג זיא רע .עשרַאװ ןשידיי ןופ ןבעל-רוטלוק ןיא

 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא

 ןוא 12 עקצַאמָאלט ףיוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןשידיי

 ןטייקיטעט צלַא ןיא טקילײטַאבטימ ךיז טָאה רע

 ןוא ןקיטומרעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ

 -טימ ַא ןעוועג זיא רע .קיזומ עשידיי ןעלקיװטנַא

 ןיא ?טפַאשלעזעג-קיזומ רעשידיי, רעד ןופ רעדנירג

 ,"טוטיטסניא-קיזומ ןשידיי; ןופ רעיובטימ ַא ,עשרַָאװ

 ?רָאכסקלָאפ ןשידיי, ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ַא

 -רעטנוא עשילַאקיזומ עסיורג ןופ רָאטַאיציניא ןוא

 -סיוא-המחלמ ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .ןעגנומענ

 ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא םזיטימעסיטנַא רעד ןעוו ,ךורב

 עשידיי ןענעז םעד ןופ טַאטלוזער ןיא ןוא קרַאטש

 -רַא ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא רעקיזומ

 -נַא טימ ןעמַאזוצ ,סינּפיק טָאה -- רעצעלּפיסטעב

 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןשידיי ַא טריזינַאגרָא ,ערעד

 .עשרַאװ ןשידיי ןופ ץלָאטש רעד ןרָאװעג זיא סָאװ

 ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ןעוועג קידנעטש ךיוא זיא רע

 -קיזומ רעטגייווצרַאפטײרב ַא רַאפ עזַאב עלעירעטַאמ יד ןפַאש רַאפ טגרָאזעג

 .טייקיטעט

 ןפיולטנַא וצ ווּורּפ ןטסנעלק םעד טכַאמעג טשינ רע טָאה גירק ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ,ןסַאמ עשידיי רעװעשרַאװ יד טימ ןדנוברַאפ ליפ וצ ןעוועג זיא רע .עשרַאװ ןופ

 רעכעלטפַאשלעזעג ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז רע טָאה .ןרעלק םעד ןגעוװ לָאז רע זַא

 ,ןשטנעמ-רוטלוק עשידיי ףליה ןגָארטעג ןוא טעברַא

 טָאה ןוא טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברַאטש וצ היכז ןוא לזמ סָאד טַָאהעג טָאה רע

 ןיא סָאד זיא ןעוועג .לארׂשי-רבק וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,עקינייוו יד וצ טרעהעג

 יד ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיײוװנסַאמ ןענעז ןדיי עשיליוּפ יד ןעוו ,1942 רָאי

 ןשיגַארט ןרעביא ןצכערק עליטש ןעוועג ןענעז םידּפסה ענעטלַאהעג יד .ןרעמַאקזַאג

 סָאװ ,ןבעל ַא ךָאנ רעיורט ןופ קורדסיוא ןַא ןוא םוטנדיי רעװעשרַאװ ןופ םוקמוא

 ןבָארגַאב ךיוא ןענעז ןסינּפיק טימ ןעמַאזוצ .ןעמוקקירוצ טשינ לָאמ ןייק ןיוש טעוו

 עכלעוו ןוא ץיזַאב ןייז ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,תורצוא-רָאלקלָאפ עסיורג יד ןרָאװעג

 .ןייש עקיטכיל יד ןעז טשינ לָאמ ןייק ןיוש ןלעוו

 רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,יד טימ ןעמַאזוצ ןרעוו טנָאמרעד קידנעטש טעוװ ןעמָאנ ןייז

 ןכַאילש עיינ ףיוא קיזומ עשידיי יד טריפעגפיורַא םזַאיזוטנע ןוא סיילפ ,ןסיוו

 רענרעדָאמ רעיינ רעד ןופ גנוײטשטנַא רעד רַאפ תודוסי עדילָאס ןפַאשעג ןוא

 .קיזומ רעשידיי

 -מָאג .י ןופ גנוגעכייצ-שזרַאש

 עטרירטסוליא יד , ןיא גרַאב

 .(1919 רָאי ןופ) "טלעוו
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 עיפ ַאר גָאיל בי ב

 ןכרוד .גסיורַא ,סערייא-סָאנעב ,ןרעטש ענעשַאלרַאפפ :ווַאקרוט סָאנָאי 41
 .(142--127 ז"ז) 1952 ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ

 ,לָאערטנָאמ ןיא טעטימָאק ַא ןופ .גסױרַא ,ןָאקיפקעל ויממ :שטיווַאר ךדלמ 2
5, 

 ,ןילטיג .א גַאלרַאפ .גסױרַא ,סינּפיק .מ ןופ טלמַאזעג -- יןטָאנ טימ רעדילסקלַאפ 60, 3

 .1918 עשרַאװ

 עשרַאװ ,ןילטיג .א גָאלרַאפ ןופ .גסױרַא ,סינּפיק .מ ןופ טלמַאזעג -- "רעדילסקלַאפ 80 4
5 

 .רַאוטרעּפער-טרעצנָאק !סינּפיק .מ ןוא דלעפגילעז הרמז ןופ -- "רעדילסקלַאפ טרעדנה}8 5
 עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ ןכרוד .גסױרַא ,וװָאקרוט קרַאמ ןופ טרָאװ-סגנוטיילנייא
 ,1949 סערייא-סָאנעוב ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי

 גַאלרַאפ -- "רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאליפקעל, :ןעזייר ןמלז 6
 ,1928 ,ענליוו -- ןיקצעלק

 זכרמה תאצוה -- "הפוריא חרזמ ידוהי לש ילקיסומ רולקלפ, :יקסב'צוטס י 7
 ,(31 'ז) 1958 ביבאי-לת ,הקיסומל הירפסה -- ךוניחלו תוברתל

 ביבאילת קיציצ עשוהי םירפס תאצוה -- "הירצויו תידוחיח הקיפומח) :אטילש ' 8
 .(186 'ז/) 0

 ןיא .גסיױרַא -- "םייח רעד ןיא רעביירש עשידײמ :יקסווָאנַאגַאק םירפא 9
 ,1956 זירַאּפ

 עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ ןכרוד .גסױרַא -- "13 עקצַאמָאלט, :ש טיווַאלַאגע ס .ז 0
 .(247 ,191 ,177 ,95 ,94 ,92 ,91 ,90 זייז) 1946 עניטנעגרַא ןיא ןדיי

 רעטנוא .גסױרַא -- "רעטאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,:גייווצרעבליז ןמלז 1
 עקיסקעמ ,דנַאב רעטפניפ ,עקירעמַא ןיא עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןופ החגשה רעד
 .(4207-4196 ,3801 זייז) "עבשילא ,, גַאלרַאפ ,1967 ,יטיס

 1י11מגניזמסמ18 רש81828י0818 1901--1931, טט8ז82808 1932 (26 יז) ,2

 ,(4-2 זייז) 1924 רַאונַאי עשרַאװ ,יטלעוװ םינזח ידע .3
 1961 סערייא-סָאנעב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא ידע :ווָאקרוט טנומגיז 4

 ,(207 'ז)

 ,"ךוב-שידיי ,גַאלרַאפ ,ַאטטג רעװװעשרַאװ ןופ ןציטָאנ :םולבלעגניר לאונמע 5

 ,(342 'ז) 1952 עשרַאוו
 ןמלז .דער ,עיצַאּפוקַא ןוא המחלמ ןופ ןרָאי יד ןיא ענליוו ןופ עטכישעג רעד ןופ סקנּפ .6

 .(686 'ן) 1922 ענליוו ,טפַאשלעזעג עשיפַארגָאנטע-שירַאטסיה .ןעזייר
 1959 ביבא-לת םילשורי ,השרו ךרכ -- םיובנירג קחצי :ךרוע ,תויולנ לש הידפולקיצנא .7

 ,(403-395 ז"ז)
 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,קוסב השמ ,ןמרקוצ קחצי : םיכרוע ,תואטינה תומחלמ רפפ 8

 ,(150 ,61 ז"ז) 1956 תואטינה ימחול תיב
 ,380 ,283 ,241 ,99 ,43 ז"ז) 1960 קרָאי-וינ ,ןוגינ גַאלרַאפ ,װַאיל ַאעל :ינדרי .מ 9
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 גרעבסָאלש קחצי
(1877--=1930) 

 ןייז ןיא טלייצרעד יקסווָאקָאטס דלָאּפָאעל

 ,ללכ ןופ סוטנגייא סָאד -- קיזמ ךוב

 -ַאמכַאר ןליּפש טרעהעג טָאה רע ןעוו זַא

 רעד ןיא רָאנימ-לָאס עידולערּפ סווָאנינ

 רע זיא רָאטיזָאּפמָאק ןופ גנוריפסיוא

 -עמונַאב-ףיט רעד ןופ ןרָאװעג טקיצטנַא

 םיא טָאה סָאװ ,עיצַאטערּפרעטניא רענ

 -סַאטנַאפ-זעירעטסימ ַא ןיא טריפעגניירַא

 טָאה םעד ךָאנ דלַאב .טפַאשקנעב רעשיט

 טליּפשעג גנופַאש עקיבלעז יד טרעהעג רע

 ןיא ןוא -- ץיווָארָאה רימידַאלוװ ךרוד

 רַאפ ךיז טָאה טלעװ ערעדנַא ןַא ןצנַאג

 ןַא ,םעטיר רערעדנַא ןַא .טקעלּפטנַא םיא
 ַא יו טקנוּפ .טקעוורעד םיא ןיא ךיז ןבָאה ןעגנוריּפש ערעדנַא ןוא ברַאפ ערעדנַא

 ,טלָאמעג שרעדנַא רעלָאמ ןדעי ןופ טרעוו סָאװ ,שזַאזייּפ

 ןקיבלעז ןפיוא גנופַאש עקיבלעז יד סיוא טשינ לָאמ ןייק ןריפ סָאװ ,סרעקיזומ ןַארַאפ

 -- גנוסַאפפיוא ערעדנַא ןַא ,עיצַאטערּפרעטניא ערעדנַא ןַא יז ןביג לָאמ סעדעי .ןפוא

 טשינ ןענעקרענָא ייז .עיזַאטנַאפ וליפַא ןוא שינעבעלרעביא ,גנומיטש ןופ קיגנעהּפָא

 ןריגיריד רעדָא ןליּפש יז .סעמרָאנ עטמיטשַאב ןייק טשינ ךיוא ןוא ןטרַאדנַאטס ןייק

 .גרעבסָאלש קחצי ןעוועג ךיוא זיא רעכלעזַא ,ןסלוּפמיא עכעלרעניא ערעייז טיול

 סעיציזָאּפמָאק עטליּפשעג יד טריטערּפרעטניא רע טָאה ןעגנומיטש ןופ שטנעמ ַא יו

 טבעלעגרעביא שרעדנַא ייז רע טָאה לָאמ סעדעי :ןדנַאטשוצ עשיכיסּפ ענייז טיול

 זַא ,עזעט יד טקיטעטשַאב ךיז טָאה ןריגיריד ןייז תעשב .טריגיריד שרעדנַא ןוא

 -סגנּועז רעד .גיוא ןרַאפ ךיוא רָאנ ,רעיוא ןרַאפ טקעיבָא ןַא זיולב טשינ זיא קיזומ

 רעד ןופ קורדסיוא ןפיוא טקריוװ לבמַאסנַא ןייז ןוא טנעגיריד ןשיווצ סָאװ ,סעצָארּפ

 -רעטנוא ענייז טימ גרעבסָאלש קחצי ןופ טקַאטנָאק רעקיטייזנגעק רעד .קיזומ

 -המשנ עטסניד יד זיב ןעגנַאגרעד זיא ןטנַארטסעקרָא ןוא סרעגניז ענעפרָאװעג

 סָאװ ,ץלַא סָאד רעריפסיוא יד ןפרַאונָא ןענעק ןיא ןגעלעג זיא חוכ ןייז ןוא םעדעפ

 יד :ןעגנַאלק ןגױצעגסױרַא ןרָאיטקַא עטסגרע יד ןופ רע טָאה .טלָאװעג טָאה רע

 יגייא ןוא ענעדײשַאב יד ןוא ,טמיוצעג רע טָאה עטשרעהַאב טשינ ןוא שנעגירשעצ

 ןייגוצכָאנ םַאזכרָאהעג ןעגנוווצעג ןעוועג ייז ןענעז עלַא .טרילומיטס -- ענעטלַאהעג

 ןרָאװעג ןענעז ןעגנוליפ ענייז לייוו .גנעג ,עמערטסקע טּפָא ,עשירעלַאפנייא ענייז

 -- ןדנַאטשוצ עשיכיסּפ ענייז ןוא ,ערעייז --- ןזיורבפיוא ענייז ,ןעגנוליפ ערעייז

 .ערעייז
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 -יַאלַאקס, ןיא לָאמ ַא .ןריגיריד ןפָארטעג םיא ןעמ טָאה סרעטַאעט עשידיי עלַא ןיא

 רעבָא ,עקסנַאלעיב ףיוא "ישטשָאװָאנ, ןיא לָאמ ַא ,סַאג-ענלעשזד ףיוא רעטַאעט

 סעּפורט-רעטַאעט יד .סַאג-ענשזָאבָא ףיוא רעטַאעט-יקסנימַאק ןיא -- ןטסטּפָא םוצ

 לייטנָא ןייז סָאװ ,םעד ץָארט ,ןעגנודעג םיא רעביא ךיז ןבָאה ןרָאטקעריד ערעייז ןוא

 טשינ זיא סע זַא ,ביולג ךיא ,רַאטס ַא ןופ יו טלָאצַאב ךיז טָאה וויטקעלָאק ַא ןיא

 ןעוועג גרעבסָאלש קחצי זיא 1928---1918 ןרָאי יד ןיא זַא ,ןלעטשוצטסעפ המזוג ןייק

 ,ןלוּפ ןשידיי ןיא רעקיזומ-רעטַאעט רעטסרעלוּפָאּפ רעד

 א

 ,עדייז ןייז ןיוש .החּפשמ רעשינזח ַא ןיא 1877 רָאי ןיא רע זיא ןרָאװעג ןריובעג

 ,דנַאלסור ןיא םינזח עקידנרעדנַאװ עטנַאקַאב יד וצ טרעהעג טָאה ,גרעבסָאלש ןתנ

 -סָאב רעפיט ןייז טימ ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה סָאװ ,בייל-הירא רעטָאפ ןייז ןוא

 ,סע טסייה ,טָאה רע ."הירא תגאש/; ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טנכיײצַאב זיא ,עמיטש

 עשילמיה יד ןיא ןעגנירדנירַא עמיטש-ןבייל רעקידנעמורב ןייז טימ טלָאװעג

 רעדָא ,ןזח ַא ןייז לָאז קחצי ןוז ןייז זַא ,טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה רע .סערעפס

 ,עגליוו ןייק ןפָאלטנַא זיא קחצי זַא ,םעד טימ טקידנעעג ךיז טָאה סע .רעקיזומ ַא

 טָאה יבר רעד .יקסנַאשזוגרַאד השמ טנעגיריד ןופ רָאכ ןיא ןעגנוזעג טָאה רע ּוװ

 ,1890 רָאי ןיא ןיוש ןוא ,קיזומ רעד ןופ ןשינעטלעהַאב יד דימלת ןייז רַאפ טנפעעג

 .ןײרַא טנַאה ןיא עלעקעטש-ןטנעגיריד סָאד ןעמוקַאב רע טָאה ,רָאי ןציירד ענייז וצ

 טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק קעװַא רע זיא ,סיורָאפ ןייג וצ ןליוו ןופ ןסיוטשעג

 -רַאפ וצ קיטייצכיילג ןעגנוווצעג קידנעייז .עירָאטַאװרעסנָאק רעקיטרָאד רעד ןיא

 זיא סע זיב ,קיזומ סעיצקעל ןבעג ןביוהעגנָא רע טָאה ,טיורב לקיטש ַא ףיוא ןעניד

 -רעביא טָאה רע ּוװ ,רעטַאעט ןשידיי סנָאזשיפ ןיא ןגירקוצניירַא ךיז ןעגנולעג םיא

 -רעטַאעט עלַא ןענעז געט עקידטלָאמעד יד ןיא .גנוטייל עשילַאקיזומ יד ןעמונעג

 -רעדנַאװ םעד ןעמונעג גרעבסָאלש קחצי ךיוא טָאה ,עקידנרעדנַאװ ןעוועג סעּפורט

 ןוא דנַאלסור ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרָאפעג רָאי עכעלטע ןוא ןקעטש

 ןָאטעג רע טָאה טעברַא ןייז רעבָא ,ערעווש ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידַאב יד .עניַארקוא

 סרעגניז יד טיירגעגוצ ןוא רעטסעקרָא םעד טריפעג זיולב טשינ טָאה רע .שפנו בלב

 -רָאװרַאפ ַא ןעוועג זיא ןדָאב רעד .טרינָאּפמָאק ךיוא טָאה רָאנ ,ןעלקַאטקעּפס יד וצ

 טעברַאעגרעביא טזומעג טָאה ,טריטסיזקע ָאי ןיוש טָאה סָאװ ,סָאד ןליפַא .רעטזָאל

 וצ ןוא ןצלָאמשעגרעביא ןוא טכיילגעגסיוא ,טכיררַאפ עטלַא סָאד רע טָאה .ןרעוו

 -רָאפ עצנַאג יד זַא ,ןפָארטעג טָאה טּפָא ןוא .קיזומ עיינ ןפַאשעג סעטצרעּפָא עיינ

 ,סעידָאלעמ עסיז עריא קנַאד ַא ןטלַאהעג ךיז טָאה גנולעטש

 ,עגָאגַאניס רעװעשרַאו רעד ןופ טנעגיריד רעקידטלָאמעד רעד זיא 1919 ןיא ןעוו

 -רעביא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא גרעבסָאלש קחצי זיא ,עקירעמַא ןייק קעװַא ,ווָאיל ָאעל

 ופ רָאכ םעד טריפעג טייצ עסיוועג ַא ךיוא טָאה רע .טמַא ןכיוה םעד ןעמענוצ

 רָאנ ןענעז סָאד רעבָא ,"ןורושיא לוש רעשיטַארקָאטסירַא רעבָא ,רעניילק רעד

 שידיי סָאד ןגיוצעג ןבָאה םיא ,ןבעל ןייז ןיא ןדָאזיּפע עקידנעייגכרוד ןעוועג
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 טנגונַאב טשינ טָאה רע .ןזייא ןוא רעש ,ןסַאמ-ךמע עשידיי יד ,עניב יד ,רעטַאעט

 דיירפ ןעגנערבניירַא טלָאװעג רָאנ ,ןדיי עקידנענװַאד יד הניגנ ןעגנערב טימ ךיז

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ-סטעברַא ןוא תוכאלמ-לעב עשידיי יד ןופ ןעמייה יד ןיא

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןטנעמוסנָאק-טּפיױה יד

 טָאה ,ןַאמּפיל השמ רָאיטקַא רעטנַאקַאב רעד ןבעגעגרעביא לָאמ ַא רימ טָאה סע יו

 ןעועג ןענעז סָאד .סעטערעּפָא קיצכַא וצ קיזומ ןבירשעגנָא גרעבסָאלש קחצי

 סעּפורט-רעטַאעט ענעדישרַאפ ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג ןענעז סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עניילק יד ןיא יװ ,עסיורג יד ןיא ױזַא ,ןלוּפ ץנַאג ןיא

 יוזַא ליוו עקניװלַאמ , ,"ַאקנַאה; יו סעסעיּפ עכלעזַא וצ קיזומ ןבירשעג טָאה רע

 ייווצ , ; רבחמ ןקיבלעז ןופ -- "ַאטרעב ענייש יד; ;(1916) ןַאמסקַאװ בקעי ןופ

 רעד, :(1922) ?םלוג רענעמייל רעד, ;"ןתח ַא טּפַאכעג; ;"קַאז ןייא ןיא ץעק

 קיזומ טרינָאּפמָאק ךיוא טָאה רע .עכעלנע ךס ַא ןוא (1922) "ןעיורפ ןופ גנילביל

 רענליוו, רעד ןופ ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סָאװ ,"רמת ןוא ןונמַא; סשַא םולש וצ

 "טסנוק רעשידיי רעװעשרַאװ) "טקיוו, ןופ ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע רַאפ ןוא "עּפורט

 טנומגיז ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא ןענַאטשעג ןענעז סע ןכלעוו ןופ ץיּפש ןיא (רעטַאעט

 .רעלסער ןופ ?עזיור ענעדליג יד; ןוא דניקעדעוו ןופ "טסייגדרע; רעד יו ,וװָאקרוט

 רַאפ ןבירשעגנָא ךיוא רע טָאה גנוטעברַאַאב עשילַאקיזומ עטנַאסערעטניא ןַא

 -רַאפ עקיזָאד יד ."עלעקרעס; ןרעגניטע ןופ עסעיּפ רעד וצ ווָאקרוט טנומגיז

 גלָאפרעד ןלַאסָאלָאק ַא טַאהעג 1924---1923 ןרָאי יד ןיא טָאה עסעיּפ עשינעדַאפדלָאג

 .ןעזנָא טגנערבעג ןגרעבסָאלש ךיוא טָאה ןוא

 טימ לופ געוו ַא ,גרעבסָאלש קחצי ןופ געווסנבעל רעד ןעוועג זיא רערעווש ַא

 רע זיב ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןטילעג טָאה רע .רענרעד ןוא ןעגנולכיורטש

 זיא ,ַאינָאס ,יורפ ןייז .טייקיבייא רעד ןיא קעװַא רָאי 53 ןופ רעטלע ןגנוי ןיא זיא

 ךיוא ןענעז ,ַאזיל ןוא ַאינַאמ ,רעטכעט ייווצ ענייז ןוא עסירטקַא עטנַאקַאב ַא ןעוועג

 ןופ ןירענטרַאּפ יד ןעוועג זיא ַאינַאמ .עניב רעשידיי רעד ףיוא קיטעט ןעוועג

 .(םוקיּפ ילַאמ) ןייטשגינעפ ןַאמרעה

 ִצ

 טָאה 1910 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,סובלֲא רעשילַאקיזומ ןיא

 :אנשל יַאהכ גרעבסָאלש קחצי ןגעוװ ןבירשעג סינּפיק םחנמ

 רעטוג ַא יוװ ,ןרישזיריד ןתעב סיוא ןעגנוגעוװַאב-טנעה ענייז ןעעז סנטייוו רעד ןופ,

 רע טציז ןגיובעגנייא .ךייט ןפיט ַא רעביא קידנעמיווש ,סעקלוּפ טפרַאװ רעמיווש

 רעד קנַאד א .רעטנורַא ןפרָאװרַאפ ּפָאק ןקיציּפש םעד ,רעטסעקרָא םוצ קידנעטש

 דיב רמוחכ, לבמַאסנַא םעד טלַאה סָאװ ,גרעבסָאלש 'ה ןופ גנוריפ רעגנערטש

 עשילַאקיזומ רעטַאעט ןיא טפָא רימ ןרעה ,ָאּפמעט ןוא קַאמשעג ןייז ךָאנ ,"רצויה

 רעד ןיא סעיצַאניבמָאק ענייז .קורדנייא ןשיטעטסע ןַא רעביא ןזָאל סָאװ ,ןרעמונ

 יד ,קַאמשעג ןוא רעביוצ ןשידיי טימ דימת ןרירטסוליא גנוטעברַאַאב-רעטסעקרָא

 ."עניב רעד ףיוא עיצַאוטיס
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 ןופ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא גרעבסָאלש קחצי ןגעוו גנולדנַאהּפָא ערעסערג ַא

 1920 רעבמעווָאנ ןט4 ןופ טנעמָאמ ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא יז .ןָאק ךענעה

 : ריא ןופ ןגוצסיוא ָאד גנערב ךיא ןוא

 זיא'ס .רעגייטש ןשיעּפָארײא ןפיוא טרינָאּפמָאק ןעוועג ןענעז קרעוו ענייז עלַא;

 רעשידיי רעלענָאיצנעװנָאק רעטלַא רעד ןופ רוּפש ןייק ןעוועג טשינ טעמכ ןיוש
 ,עטערעּפָא

 ,קיזומ רעלַארטַאעט רעשידיי רעד ןיא סנַאסענער ןימ ַא טריפעגנייא טָאה גרעבסָאלש

 ןענָאגיּפע רענַאקירעמַא ענייז ןופ רעטעּפש טשרע זיא ליטס רעלעניגירָא ןייז

 .ןרָאװעג טכַאמעגכָאנ

 גנוטײלגַאב ענייש ןייז ,רעדיל וצ סעיציזָאּפמָאק ענייז ןעוועג ןענעז שיטסירעטקַארַאכ

 טרעהעג סעיציזָאּפמָאק עטסנעש ענייז ןופ ענייא וצ .סערוטרעווּוא יד טּפיוהרעד ןוא

 טָאה רע ןכלעוו ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, וצ "רָאכ-םיכאלמ, רעד קפס םוש ןָא

 -ָאּפמָאק-טכַארּפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,(1909) ןשטיװָאקשַאמ סירָאמ רַאפ ןבירשעגנָא

 ןבָאה סעיציזָאּפמָאק ענייז ןופ ךס ַא .עיצַאזינָאמרַאה רעכעלרעה ַא טימ עיציז

 ןענעז ןוא (פ. -- עקירעמַא טניימעג) םי טייז רענעי ףיוא טרעדנַאװעגרעבירַא

 ".ןעמענ עדמערפ טימ ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא טושּפ

 :רעטייוו רימ ןענעייל טנעגיריד ַא יו חוכ-סגנוקריוו ןייז ןגעוו

 -ץרַאוװש ןייז .טפַארק עוויטסעגוס קידלַאװעג ַא רוטַאנ רעד ןופ טגָאמרַאפ טָאה רע;

 -נעילג ענייז .שיקינ רוטרַא ןוא עשטינ ןָא טנָאמרעד טּפָא טָאה ּפָאק רעטמערָאפעג

 ךיז טָאה רע ןעוו .טריזיטָאנּפיה ןוא טרעיובעגכרוד ןזיּפש יװ ןבָאה ןגיוא עקיד

 רעטסערג רעד ןופ .הבהל ׁשֶא -- טנערבעג ץלַא טָאה טלוּפ םייב טצעזעגקעוװַא

 יד ןעמוקַאבסױרַא רע טָאה ,רעטסעקרָא ןיא ייס ,עניב רעד ףיוא ייס ,עקילַאק

 טָאה רעטסיימ רעסיורג רעד יוװ ,ןעז וצ גונעת ַא ןעוועג זיא סע .ןסנַאינ עטסנעש

 ."קימַאניד עטסערג יד טקָאלעגסױרַא רעטסעקרָא ןוויטימירּפ ןייז ןופ

 רעטַאעט ןשידיי םוצ גרעבסָאלש קחצי ןופ טייקנדנובעגוצ רעד ןגעוו ףוס םוצ ןוא

 : קיזומ רעשידיי רעד וצ ןוא
 "ירָא ןייז טימ טקיצטנַא ךיז ןעמ טָאה טלעוװ רעשידיי רעד ןיא רָאנ טשינ ןוא.,

 רעשילַאקיזומ-ךעלטסירק רעד ןיא וליּפַא רָאנ ,ץנעווניא-עיצַאטנעמורטסניא רעלעניג

 -רענָא רעטסערג רעד טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא סעיצַארטסעקרָא ענייז ןענעז טלעוו

 ערעּפָא רעװעשרַאװ רעד רַאפ ןרירטסעקרָא וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא טפָא .גנונעק

 -עמיטש ענייש יד טרעדנּוװַאב ,טניוטשעג ןבָאה ןטנעגיריד-שרעּפָא יד ךיוא ןוא

 ןוא .עיצַאטנעמורטסניא רַאפ שינעדנעטשרַאפ עכעלנייוועגרעסיוא יד ןוא גנוריפ

 רעשידיי רעד וצ ןבעגעגרעביא ןבעל-ןוא-בייל ןצנַאג ןייז טימ ןעוועג רע זיא ךָאד

 ."רוקמ ןייז וצ ןגיוצעג םיא ךיוא טָאה ,רעטסיימ ןדעי יו ױזַא .קיזומ

 רעבמעווָאנ ןט14 םעד ןבירשעג סטרעוורָאפ רענַאקירעמַא ןיא טָאה ןיז ןכעלנע ןַא ןיא

 : יקסניישמור ףסוי רעקיזומ-רעטַאעט רעד 0
 סָאד טסנרע ןעמונעג טָאה סָאװ ,רעקיזומ רעטשרע רעד ןעוועג זיא גרעבסָאלש;

 ןוא דלודעג יד טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .רעטַאעט עשידיי
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 יב ט0 ןע 2 א * ױדנַאל ,ס קיצּוק .מ  ןַאמסײװ ארָאד .עמענ
 טעטש רעלדנַאס ,ח װָאקאילָאּפ ,א ןיװעל .א ןאמטָאר -א .ףיט

 8 גרעּבסָאלש ,ס ןײמשגינעפ ,ה ץאק -ז לעזַאנ .ר
 ןרָא :,רטסינימדא ;נ .װָאלַאסרַאמ ;רעלּפּוס .גרעּבסַאלש ,י ;ראשזיריד ,רעשיפ .ה 1

 ךיא .קימיטשריפ רָאכ ַא טימ ןרידוטשוצנייא לדיל עטסשירַאנ סָאד עיגרענע יד

 ןרידוטשנייא לָאמ ַא ןפָארטעג םיא בָאה ךיא ןעוו ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק לעװ

 :"ןירעכַאמפושיכ; רעד ןופ *רָאכקרַאמ,; םעד רעטסעקרָא ןוא רָאכ ןסיורג ַא טימ

 ןסיורג ַא ןופ רָאכ ַא יו ןעגנולקעג סע טָאה סנטייוו רעד ןופ ."םינוק ,טפיוק ,טפיוק,

 ,רָאכ טימ טייקכעלטקניּפ ןייז ...קרָאי-וינ ןיא רעדָא ,ןילרעב ןיא ןײארַאפיגנַאזעג

 ,גנורעטסײגַאב רעזעוורענ וצ ןייגרעד טגעלפ ןרָאיטקַא ןוא רעטסעקרָא

 ,טסּוװעג טָאה ןעמ לייוו ,ןעגנוקידײלַאב עטּפָא ענייז עלַא ןייז לחומ םיא טגעלפ ןעמ

 ןופ קורדסיוא רעד ןענעז ייז רָאנ ,טעטיזעוװרענ עטלצניקעג טשינ זיא סָאד זַא

 ןופ קיזומ רעד ןיא טייקנייש ןעגנערבניירַא ליוו רעכלעוו ,רעקיזומ ןלופליפעג ַא

 .?רעטַאעט ןשידיי ןעמערָא

 ,ןבעל ןייז ןיא דָאירעּפ-ץנַאלג םעד ןעוועג עגונ זיא עטגָאזעג טציא זיב ץלַא סָאד

 ןיא ּפָארַא-גרַאב םעד ווָאקרוט טנומגיז זדנוא טרעדליש ןברַאפ ערעדנַא רָאג ןיא

 הפוקת ענעסירעגרעביא יד ךוב ןייז ןיא .גרעבסָאלש קחצי ןופ ערעירַאק רעד

 : רע טביירש
 -ןטערעּפָא ןקירעיגנַאל םעד ,גרעבסָאלש קחצי רעקיזומ ןטימ ןעוועג זיא שרעדנַא

 עשילַאקיזומ יד טיירגעגוצ ותעשב רימ רַאפ טָאה רע .רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאשזיריד

 דניירפ רעטלַא ןַא ןעוועג ןוא "עזיור ענעדליג יד, ןופ ,"עלעקרעס, ןופ ןלעטש

 ,רָאשזיריד רענערַאפרעד ןוא רעקיזומ רעקידנצנעלג ַא .החּפשמ-יקסנימַאק רעד ןופ

 ,טײקלַאטורב רעד טימ ןוא ןוורענ עטמיוצעג טשינ ענייז טימ טמשעג רעבָא טָאה רע

 ןייז ןופ .ןטערעּפָא ענייז ןופ רעמענלײטנָא יד וצ ןעיצַאב ךיז טגעלפ רע עכלעוו טימ

 עקיטיידייוצ ןייק טשינ סערדַא רעייז ףיוא ןרעה טּפָא ךיז ןגעלפ טלוּפ-רָאשזיריד
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 ןעוו טרפב ,ייר רעטשרע רעד וצ ןעגנַאגרעד קיטייצכיילג ךיוא ןענעז סָאװ ,ןטעטיּפע

 ."טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע סָאװ ,ןּפָארט ןרעטיב םענופ טקריװַאב ןעוועג זיא רע

 -"טקיוו, ןייז טימ טָאה רע ןעוו זַא ,ווָאקרוט טנומגיז זדנוא טלייצרעד רעטייוו

 טלָאװעג ןעדַאפדלָאג ןטלַא םעניא, רע טָאה ,"דומחת אל, טיירגעגוצ רעטַאעט

 עגנוי טעברַא רעד וצ ןגיוצעגוצ טלָאמעד טָאה רע ."טייקיטייצטנייה ןכױהניײרַא

 -רעטניא יד ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,ןענָאזרעדָארב יוװ ,תוחוכ עקידנכערּפשטנַא

 ןופ רעטייל ןשילַאקיזומ יוװ ,יקסנימַאק ףסוי ןוא גנולעטשרָאפ רעד וצ סָאידעמ

 ןעמוקעג זיא סע ןוא ןָאטעג ייוו ךַאז יד ,סיוא טזייוו ,טָאה ןגרעבסָאלש ,לקַאטקעּפס

 :רעמענעגנָא ןייק ןעוועג טשינרָאג זיא סָאװ ,טנעדיצניא ןַא וצ עדייב ןשיווצ

 ןיא רימ וצ טרעטנענרעד טירט עקידלקַאװ טימ ךיז רע טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא;

 יירשעג ַא ןוא סּפַאנש ןופ חיר ןוא האנׂש ןופ קילב ַא טימ ןעוועג דבכמ ךימ ,ןייארַאפ

 ןעמ טמענ ןגרעבסָאלש טָאטשנַא !לגניי -- :טעצלַאפ ןקידנצלירג ףיוא ןָאטעג

 ! טשינרָאג ַא ,לגנַיי ַא סעּפע

 ,ןײרַא ןעמַאמ רעד ןיא; ןקידנרָאגײרד ןשיסור ַא ןבעגעגוצ ךָאנ טָאה רע ןעוו

 גרעבסָאלש .םיא טימ ןשינעגעגַאב ןטימעגסיוא אבהל ףיוא ןוא קעװַא לענש ךיא ןיב

 ןרעטיב ןבילוצ ןברק ַא רַאפ טכַארבעג םיא טָאה רע :טנעלַאט ןסיורג ַא טַאהעג טָאה

 ,"ןּפָארט

:: 

 רעדנּוװ רעמ ךָאנ ,רבד םש ַא ןעוועג זיא לקנעב-רָאשזיריד ןפיוא גרעבסָאלש קחצי

 טימ טמורבעגרעטנוא ןוא ןעגנַאגעג קידנעטש .רָאטיזַאּפמָאק סלַא ןעוועג רע זיא

 ןענַאטשרַאפ ייז טָאה ןײלַא רע רָאנ סָאװ ,רענעט עשינָאטָאנָאמ לוק ןקירעזייה ןייז

 -שיטַאמעטַאמ טשינ .רעדיל עיינ ןעמוקַאבסױרַא רעטעּפש טָאה רע עכלעוו ןופ ןוא

 ןסָאלפעג ןיילַא יו ןענעז ייז ,סעיציזָאּפמָאק ענייז ןעוועג ןענעז עטנובשחעגסיוא

 יױזַא ןעוועג ןעגנופַאש ענייז עלַא ןענעז רעבירעד ןוא .ןטייקינייועניא ענייז ןופ

 שיור ןָא -- עכעליירפ יד וליפַא ןוא ,עשירָאנימ-קַיור ,עקידנטעלג ,סיז-שידָאלעמ

 .רעדליּפעג ןוא

 ריא ןופ דלַאב זיא קימירעטַאעט עשידיי יד זַא ,ןובשחו ןיד ַא ךיז קידנבעגּפָא

 טימַאב ךיז רע טָאה ,תודוסי עקידזנטעש עשלַאפ ףיוא טיובעג ןעוועג ןָא בייהנָא

 רעבָא טָאה רע :ענעסקַאװעגנָא ,עדמערפ סָאד ןגָאירַאפ וצ ןוא ןרעטייל וצ ייז

 עטנַאקַאב ענייז .םעט ןשידיי םעד ,םָאידיא ןשידיי ןשיפיצעּפס םעד ןטיהעג קידנעטש

 ערעדנַא ןוא "לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ,"הּפוחה םוי, ,"תימלוש, וצ סערוטרעוווא

 םיעדוי אלב .גנופַאש רעשילַאקיזומ רעלעניגירָא רעשידיי ןופ ןרעטסומ ןעוועג ןענעז

 ,ןכירטש עלַא יד טרָא ןענופעג ייז ןיא ןבָאה גנונעכערסיוא רעלעוטקעלעטניא ןָא ןוא

 עשינָאטַאטנעּפ טרינימָאד ָאד ןבָאה סע .סָאלעמ ןשידיי םעד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ

 םעטסיס רעלַאנָאט רעצנַאג רעד ןוא גנעג עשידיסח ,ןעמטיר עשיּפָאקניס ,סעיניל

 ,הליפתה תואחסונ ערעזדנוא ןופ
 ןקידתבש ןופ "הצר; עיציזָאּפמָאק עשינזח ןייז ןעמוקַאב טָאה םור ןטסערג םעד

 ןושרג ןזח-טלעוו םעד טכַאמעג טמירַאב גנופַאש עקיזָאד יד טָאה סָאד .ןענעװַאד
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 רעד ןופ סעניב יד ןעמונעגנייא ריא קנַאד ַא ןוא ריא טימ טָאה רעכלעוו ,ַאטָאריס

 ןופ גנובײרשַאב ַא ןופ גוצסיוא ןַא ןריטיצ וצ םעד ןגעװ יאדכ זיא סע .טלעוו

 ןיא 1912 רַאורבעפ ןט14 םעד ןבעגעג טָאה ַאטָאריס סָאװ ,טרעצנָאק ןטשרע

 : קרָאי-וינ ןיא לַאז-יגענרַאק

 ןעגנוזעג טָאה רע ןעוו ,טכיירגרעד רָאכ ןייז טימ ַאטָאריס טָאה טקעפע ןטסערג םעד;

 וצ ךעלגעממוא ךעלקריוו זיא סע .גרעבסָאלש קחצי ןופ "הצר; עיציזָאּפמָאק יד

 ןטנעמסידָאלּפַא יד .טונימ ןעצ ענעי ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש יד ןבײרשַאב

 טָאה ןעגניז סָאד לפיוו ,ליפ ױזַא טרעיודעג ןבָאה םעד ךָאנ ןעיײרשעגיַארוה ןוא

 ."טרעיודעג

 רעד ןבילבעג גָאט ןקיטנייה ןזיב עיציזָאּפמָאק עקיזָאד יד זיא ןתמא רעד ןיא

 ,טעוד רעקיצרַאה רעד .עיגרוטיל רעשידיי רעלענָאיצידַארט-טכע ןופ ּפיטָאטָארּפ

 רעשידיי ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןיא "וניניע הניזחתו, ייב ךיז טליּפשעצ סָאװ

 טפור ןוא רענייטש טריר סָאװ ,הליפת ַא זיא סָאד .סָאטַאּפ ןזעיגילער טימ תוקיתמ

 שממ ךיז גרעבסָאלש קחצי טָאה .יז טרעה סָאװ ,םענייא ןדעי ייב תוררועתה סױרַא

 רעקיזָאד רעד קנַאד א ךעלברעטשמוא ןרָאװעג ןוא ןטייקכיוה עטסכעה יד וצ ןביוהרעד

 תועט ַא טּפָא ןכַאמ רענעק-קיזומ ערעזדנוא סָאװ ,ןרעױדַאב וצ רָאנ זיא סע .גנופַאש

 ,ןגרעבסָאלש קידנענָאמרעד טשינ ,ןַאטָאריס ןופ ?הצר; ןגעוו ןדער ןוא

 ּצ

 -רעטַאעט רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ךעלדימרעדמוא ןעוועג זיא גרעבסָאלש קחצי

 עטקורדעג ןייא ןייק ןבעל ןייז ייב ןעז וצ היכז יד טַאהעג טשינ וליפַא טָאה רע .קיזומ

 ןעגנוזעג ןבָאה ןיילק ןוא סיורג ,טייק ןוא דניק ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,ענייז גנופַאש

 ןייק טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע .סרעגַאלש ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,רעדיל ענייז

 טָאה ןעמ ּוװ ץַאלּפ רעקיצנייא רעד .ןדער וצ םיא טימ ןעוועג רעווש זיא'ס ןוא טייצ

 ,רעטַאעט סָאד ןעװעג זיא ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןשיוטסיוא טנעקעג םיא טימ ךָאנ

 יו רערַאד רעד ןעוועג רע זיא ַאזַא .עיציטעּפער רעטייווצ ַא רַאפ ןוא רענייא ךָאנ

 -- ענירּפושט רערעסערג ךָאנ ןוא ּפָאק ןסיורג ַא טימ ,רעקיסקווולטימ ,ןקעטש

 .גרעבסָאלש קחצי
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 עיפ ַאר גָאיל ביב

 ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד; :ווָאקרוט טנומגיז
 ,(339-2231 ,217 ,216 ,178 ,8ג ז"ז) 1961 ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ
 1950 קייצ'צ תאצוה ,ביבא-לת ,"הקיפומל הירפולקיצנא} :ץינייטש:-אטילש
 ,(620 'ז)
 ,ףוגינ, גַאלרַאפ ,יןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ -- וָאיל ָאעלא :ינדרי .מ
 ,1960 קרַאידוינ
 -שידיײ, גַאלרַאפ ,'יףליופ ןיא רעטַאעט שידיפ :גרעבדורג-ווַאקרוט קחצי
 .(90 יז) 1951 עשרַאװ "ךוב
 .(350 יז) 1967 ביבא-לת ,רעװָאקַאטרַאט הירא .דער ,ייהנשה-רפפ / ךוברַאי
 .(12 יז) 1927 רעבמעצעד (17 'ז) 1924 רַאונַאי עשרַאװ ,ייטלעװ-םינזח יד,
 1,60מ '1246082 18125202ץ8 : 247/906003 201504 1 סטסָצ יש 001806 ש אזא

 1 242 יט ., 1:1880ו0 1964 (296 'ז)

 גַאלרַאפ ,דנַאב רעטירד ,רעטאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל :גייווצרעבליז ןמלז
 .(2154-2150 ז"ז) 1959 קרָאי-וינ "עבשילא ,
 ביבא-לת--םילשורי ,השרו ,ןושאר ךרכ ,םיובנירג קחצי ךרוע ,תויולנ לש הידּפולקיצנא
 ,(314 ,313 ז"זו 3
 "ייא ןיא רעטַאעט רעשידי :ןַאסנערעּפ .מ ,וָאקרוט .י ,רעגנא מ .א
 .(94 ,84 ,82 ז"ז) 1968 קרָאי-וינ ,עּפַאר
 ,(229 'ז) ,1957 ָאטנַארָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגננ :ץינלַאט ס ןתנ
 ךרוד ןבעגעגסױרַא -- עשרַאװ -- דנַאב רעטייווצ ,תונורכז :ט רע כייוו לאכימ
 .(95 'ז) 1961 ביבא-לת ,"הרונמ , גַאלרַאפ ,טעטימַָאק-ךוב ַא



 רואינש .מ
(1942-1885) 

 ,ןעוועג רע זיא קרַאטש ןוא קיצײלּפטײרב

 ןייז .רואינש .מ רעקיסקּוװלטימ רעד

 רָאה עצרַאװש עגנַאל טימ --- ּפָאק-ןבייל

 -עגנייא ךיז טָאה -- ןגיוא עסיורג ןוא

 סָאװ ,םענייא ןדעי ןופ ןורכז ןיא טצירק

 םוצ .ןעזעג לָאמ ןייא רָאנ םיא טָאה

 -ָאלט ףיוא ןעז םיא ןעמ טגעלפ ןטסרעמ

 רעדָא ןסעזעג זיא רע ּוװ ,12 עקצַאמ

 ןבירשעג ןוא ןַאיּפעטרָאפ ןסיורג םייב

 ןעקנורטעג ןוא לשיט ַא ייב רעדָא ,ןטָאנ

 -- ךלימ טימ רעסַאװ --- ?עקרַאװַאב;

 רעלענָאיצידַארט ןייז ןעוועג זיא סָאד סָאװ

 ,קנַארטעג

 ףיוא ןַארָאטסער-"ילידַאקיּפ , ןטנַאקַאב ןיא ןעוועג ךיוא רע זיא טסַאג רעטּפָא ןַא

 ןעוועג זיא רע רעדָא .ָאנשעל ףיוא "לַארטנעצ-רַאב , ןיא ןוא סַאג-ַאקסנַאלעיב

 סעומש ַא ןיא טפיטרַאפ רעדָא ,רוטיטרַאּפ רעיינ ַא ןיא ןָאטעגנייא ןוא ןעקנוזרַאפ

 רעטבילַאב רעד ןעוועג רעסעומשטימ ןייז זיא לָאמ טּפָא .ןגעלָאק-עמעהָאב ענייז טימ

 ַאזַא ןופ זַא ,ןפָארטעג לָאמ ןייא טשינ טָאה .שטיװָאלַאגעס .ז רעביירש ןוא רעטכיד

 קלח ַא טַאהעג ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,דיל ַא ןעמוקעגסױרַא זיא "ץיז, ןקידתופתושב

 -ןַארָאטסער רעד ןוא קיזומ רעד טימ רואינש ,טסקעט ןטימ שטיװָאלַאגעס : יירד

 ,לסּפענש... ַא טימ תיבה-לעב

 ןרָאװעג זיא רע יוװ ,םעד ךָאנ ןעוועג ןלעפעג ךָאנ לדיל סָאד ןרואינש זיא רעמָאט ןוא

 רעד תעשב "טַאטשרַאװ ןפיוא ןגעלעג טנוװָא ןקיבלעז םעד ךָאנ סע זיא ,רעטכינ

 -ַאּפמָאק רעד :טַאהעג האנה ןופרעד ןבָאה עלַא ןוא רָאכ ןסיורג ןייז ןופ עיציטעּפער

 ,רָאכ ןופ רערערַאפ יד ןוא רעגניז קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה יד ,רעטכיד רעד ,רָאטיז

 .עבָארּפ רעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןסיורד ןופ ןבָאה עכלעוו

 ךיז טקידנע רע ןעוו ,טלָאמעד טקנוּפ ןָא ךיז טבייה גָאט ןייז .םעהָאב ַא זיא רע

 ןסיורג ַא טָאה רע לייוו ,טוג רָאג ,טוג ןייז טנעקעג םיא טלָאװ סע .ערעדנַא ייב

 ןטלעז .סעיצקעל-קיזומ רַאפ טוג טלָאצעג םיא טלָאװ ןעמ ןוא עשרַאװ ןיא ןעמָאנ

 רעוו ןוא .טשינ ןיטולחל רע טסייוו טייקכעלטקניּפ ןופ ןוא הריד ַא רעבָא רע טָאה

 יד ןופ יירק ןטירד ןוא ןטייווצ םעד ןשיווצ סעיצקעל-קיזומ ןעמענ סעּפע סָאד ליוו

 ףיוא טייצ עקיטכיר יד ןרואינש רַאפ זיא טלָאמעד רָאנ ןוא ? גָאט רַאפ רענעה

 .סעיצקעל

 סרואינש ןיא ןיישרעדיוו רעטיור רעד ןשעלרַאפ ךיז טגעלפ טרעצנָאק ַא ברע...
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 רע זַא ,קידבוט-םוי ױזַא ,טרעצנָאק םעד טימ ןעמונרַאפ ױזַא ןעוועג זיא רע ,םינּפ

 טָאה סנייז םינּפ סָאד ןוא סָאריּפַאּפ ןקיבײא םעד ןדניצוצנָא ןסעגרַאפ וליפַא טָאה

 דמעה ןפייטש ןקיצנַאלג םעד בילוצ רשפא ,ץנַאלגּפָא ןכעלסייוו ַא ןעמוקַאב טלָאמעד

 ,טסעוװ רענעטינשעגסיוא-ףיט רעד ןיא

 עטעװערָאהרַאפ בורל --- רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא רָאכ ןייז שטָאכ

 -סורַא טייקטקעפרעּפ עשילַאקיזומ עטסערג יד ייז ןופ רע טָאה -- ןשטנעמ-סטעברַא

 ןופ גנוטיילגַאב רעד טימ סעינָאפמיס עטסרעווש יד ייז טימ ןעגנוזעג ,טרעביוצעג

 ןשטנעמ-סטעברַא יד ךיז ןגעלפ טָאג ןיא יו .סרעטסעקרָא עטמירַאב עלענַאיסעּפָארּפ

 ריט יד ןזייוו טשינ לָאז רע יבַא ,רָאכ ןיא ןביילב וצ יבַא ,ןרואינש ןיא ןרעהנייא

 -םוי-קיזומ רעקיבײא, ,רעכעלטעג זיא םיא םורַא :ךָאװ רעד וצ ,סַאג רעד וצ

 ,ןָאקיסקעל ןיימ ךוב ןייז ןיא ,שטיװַאר ךלמ ןרואינש טרעדליש ױזַא -- ."בוט

 רעוט-רוטלוק ןוא ןשטנעמ-טסנוק ,ןטסיצילבוּפ ,ןטסילַאנרושז עשידיי טעמדיוועג

 ,תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיװצ ןלױּפ ןיא

 עשרַאװ ןיא רָאכסקלָאפ ןשידיי ןטמירַאב ןופ טנעגיריד רעד ןעוועג זיא רואינש .מ

 -רעטנוא-רוטלוק עשידיי עזעידנַארג עלַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ןוא

 ןוא ןבעל ןשילַאקיזומ ןשידיי ןופ וורענ רעד ןעוועג זיא רע .עשרַאװ ןיא ןעגנומענ

 סָאד ןעיוב ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק עשידיי יד ןשיווצ רעטסרעלוּפָאּפ רעד

 ןיא טילבעצ ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,רָאטקעס ןכעלטלעוו ןופ ןבעל עקיטסייג-רוטלוק

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןופ הפוקת רעד

 ןבעל ןייז ןגעוו

 יו רעכיז ףיוא טשינ ךיוא ןוא זיא רע טלַא יװ יונעג טסּוװעג טשינ טָאה רענייק,

 ןוא -- ?לדנעמ ןסייהעג רע טָאה ךעלנײשרָאװ -- ןעמָאנ ןטשרע ןטימ טסייה רע

 שטיװַאר ךלמ טקורעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,הרעשה רעקיזָאד רעד ןופ ךמס ןפיוא

 טייהרעמ רעד ןיא .לדנעמ-םחנמ רעדָא ,לדנעמ ןפורעג םיא ערעדנַא ךיוא ןבָאה

 ,ןשיפַא ףיוא .רואינש .מ לַאיציניא ןטימ טרירוגיפ רעבָא רע טָאה ןעגנוביירשאב

 ןייז ןענופעג טשינ לָאמ ןייק ןעמ טָאה ןטכירַאב ענעדישרַאפ ןוא סעיזנעצער ןיא

 טליהעגנייא ןעוועג ןענעז ןבעל ןייז ןופ םיטרּפ ערעדנַא ךיוא ןוא .ןעמָאנ ןטשרע ןלופ

 ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ּוװ ןוא ןעוו טסּוװעג טשינ טָאה רענייק .שינעמייהעג ןיא

 -אסריג עשילַאקיזומ ןייז ןעמוקַאב ןוא ןרָאירעדניק ענייז טגנערברַאפ טָאה רע ּווװ

 .החּפשמ ןייז ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ןוא אתוקניד

 טמַאטש ,טלַאטשעג סרואינש ףיוא ןייש ַא טפרַאװ סָאװ ,טכיל עלעסיב עקיצנייא סָאד

 קישטשַאלב שועדַאט ןָאעל ןופ ךוב ,1964 רָאי ןיא ,ןלױּפ ןיא םענענישרעד ןופ

 ןטס20 ןוא ןט19 ןיא ןלױּפ ןיא ןטנעגיריד עדמערפ ןוא עשיליופ ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןיא ןריובעג ,השמ ןעמָאנ ןטשרע ןייז טימ רואינש טניישרעד ָאד .טרעדנוהרָאי

 טנַאקַאב טשינ רעירפ ןענעז עכלעוו ,סעיצַאמרָאפניא יירד .1885 רָאי ןיא ןָאסרעכ

 טרעלקעגפיוא ןענעז תורעשה ענעדישרַאפ רַאפ עמעט ַא ןעוועג ןענעז ןוא ןעוועג
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 עקיטכיר יו ענעבעגעג עלַא יד ןָא םענ ךיא ןוא .גנוזייל רעייז ןעמוקַאב ןוא ןרָאװעג

 ןוא ,תודוסי עשירעשרָאפ ףיוא טיובעג זיא ךוב סָאד :הביס רעטושּפ ןייא בילוצ

 -וװיכרַא ןוא ןטנעמוקָאד ףיוא טריזַאב ןענעז ,םיא ןיא ןרירוגיפ סָאװ ,ןעמענ 1080 יד

 ןוא עסערּפ רעכעלגעט ןופ תועידי ענייז ןעמונעג טָאה רבחמ רעד .ןלַאירעטַאמ

 ןיא קיזומ ןוא טסנוק ,רוטלוק ןגעוו ןציטָאנ ןטלַאהטנַא ןבָאה סָאװ ,ןטפירשטייצ

 -ַארּפ ןוא ןשיפַא ןופ ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ענענישרעד ,סעבַאגסיוא ןופ ,ןליוּפ

 עלַאוװיכרַא ןופ רקיעב ןוא ,ןקעטָאילביב ןיא ןרָאװעג טריױװיכרַא ןענעז סָאװ ,ןעמַארג

 ןוא ןטוטיטסניא-קיזומ ,סעירָאטַאװרעסנָאק יוװ ,סעיצוטיטסניא-קיזומ ןיא ןלַאירעטַאמ

 ,גנורעקלעפַאב רעליוויצ ןופ ןוויכרַא ןופ וליפַא

 טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא עשרַאו ןיא ןענישרעד זיא רואינש השמ

 ווַאטסוג ןרָאסעּפָארּפ יד ייב ?טוטיטסניא-קיזומ רעװעשרַאװ, ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא

 זיא ןוא קִיעפ רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רע .יקסוװָאקַאסָאנ טנומגיז ןוא יקסוגָאר

 טרידנעמָאקער ןוא טרישזעטָארּפ םיא יז ןבָאה .רערעל ענייז ייב טכילַאב רעייז ןעוועג

 יד ןופ ןעמטיר יד ןיא ץעפס ַא ןרָאװעג זיא רע .סעיצקעל עטַאוירּפ ןבעג וצ

 עשירַאצ רעװעשרַאװ עקיטלָאמעד יד ןופ ןרָאשזיריד ךס ַא ןוא ,ןשרַאמ עשירעטילימ

 ,ןשיגעטנעק עשילַאקיזומ ערעייז טצנעגרעד םיא ייב ןבָאה סרעטסעקרָא-רעטילימ

 ןזיירק עשילַאקיזומ ענײמעגלַא יד דצמ סערעטניא ךיז וצ ןפורעגסױרַא טָאה רע

 ןבעל-רוטלוק ןיא עלָאר ַא טליּפשעג ןיוש טָאה סָאװ ,סינּפיק םחנמ ןוא ,עשרַאװ ןיא

 | ,טרעטנענרעד ךיז וצ םיא טָאה עשרַאװ ןשידיי ןופ

 םעד רעטעּפש ,רעסָארג ןופ נ"א רָאכ ןשידנוב םעד טריפעג טייצ עצרוק ַא טָאה רע

 רָאכ-"רימזה? ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא 1908 רָאי ןיא טָאה רע זיב ,יַאזומ,, רָאכ

 ןיוש זיא ןוא עיצוטיטסניא-קיזומ עטנעקרענָא ןַא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,עשרַאװ ןיא

 ,ָאיל ָאעל ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןטרעצנָאק ענייז ןופ טנַאקַאב ןעוועג

 ןייז ןופ תוירחא יד טליפרעד טָאה רואינש השמ רעקירָאי-קיצנַאװצ-ןוא-יירד רעד

 רעמ ךָאנ ךיז טָאה רע .סיורָאפ ןייג וצ סיוטש ַא ןבעגעג םיא טָאה סָאד ןוא ,עבַאגפיוא

 -ניא וצ ןביוהעגנָא ךיז ןוא עירָאעט-קיזומ ןיא ןוא עינָאמרַאה ןיא טמָאקלופרַאפ

 ,רוטַארעטיל רעשידיי טימ ןריסערעט

 ןענעז .טָאג ןייז ןרָאװעג זיא ץרּפ ןוא טפושיכרַאפ םיא טָאה טרָאװ עשידיי סָאד

 ?סנירָאטיײנ יירד/ : ןעוועג קיזומ טסַאפרַאפ טָאה רע עכלעוו וצ רעטרעוו עטשרע יד

 וצ ךעלנע ןייז טעװ לרוג ןייז זַא ,טליפעגרָאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה רע .ץרּפ .ל.י ןופ

 טשינ עילימַאפ ןייק טָאה רע .סרעטסעװש ענעסעזרַאפ יירד יד ןופ לרוג םעד

 ,עקיצנייא סָאד ןוא ,ןבעל ץנַאג ןייז זָאלמיײה ןוא םַאזנייא ןבילבעג ,טלעטשעגפיוא
 ,דיל עשידיי סָאד ןעוועג זיא ,טלַאהניא ןבעגעג םיא טָאה סָאװ

 ,םייה עטשרע ןייז ןעוועג זיא 12 עקצַאמָאלט ףיוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעשידיי רעד

 שנייז טמיורטעגסיוא עטשרע'ס רע טָאה ָאד .טכענ ןוא געט ןסעזעגּפָא רע זיא ָאד

 ןגעוו טמולחעג רע טָאה ָאד .ןעגנושיוטנַא ענייז טרעצעגסיוא רעטעּפש ןוא ןעמיורט

 ןענורטנַא ןענעז ָאד ןוא ,ןרָאװעג טלעטשעגפיוא טשינ לָאמ ןייק ןענעז סָאװ ,רעסעלש

 .ןעגנונעפָאה ענייז ןרָאװעג
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 םעד ןרואינש ןגעוו שטיװָאלַאגעס .ז טלייצרעד 13 עקצַאמָאלט ךוב ןייז ןיא
 : רעמיורט

 טרעדנוה ףניפ רעזדנוא ןופ םענייא ףיוא ןציזּפָא טנָאקעג רע טָאה ױזַא טא

 ...דנַאנַא ךָאנ העש ףניפ ןלוטש

 טנעגיריד רעד ןעוועג זיא ,ריוװַאלק םוצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד |
 ,ןעזעגסיוא טָאה סע .רואינש רעזָאלמיײה טעמכ ,רעטנלע רעד ,רעקיזומ רעד ,רואינש

 רע טָאה ריװַאלק םעד ףיוא .םיא רַאפ טפיוקעג עקַאט ןעמ טָאה ריװַאלק םעד זַא

 ,קיוומ רעשיסַאלק רעד ןופ טליּפשעג ןוא סעיציזָאּפמָאק ענעגייא ענייז טווּורּפעג

 טגנַאלרעד זדנוא רע טָאה טייצ רָאי ץנַאג ַא סעּפע .טַאהעג ביל טָאה רע סָאװ סָאד

 עטקידנעעג טשינ, יד טייצ רָאי ַא ךָאנרעד .ָאלַאל ןופ ?ןעידָאלעמ עשינַאּפש; יד
 ?..טרעבוש ןופ ?עינָאפמיס

 רָאכ ןייז ןוא רואינש .מ

 רעקידנזיורב ןופ ןרָאי ןעועג ןענעז טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד
 רעכלעוו ,ץרּפ שובייל קחצי .עשרַאװ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ גנובעלפיוא-רוטלוק
 טלָאמעד ןיוש זיא ,ןרָאי-סיזירק ערעווש ענייז טכַאמעגכרודַא טַאהעג ןיוש טָאה
 ןייז טימ טָאה ןוא טייקכעלנעזרעּפ עקיטסייג עקידנריפ עטנעקרענָא ןַא ןעוועג
 רעד ןופ ןזיירק ערענָאיצולָאװער יד ףיוא רָאנ טשינ העּפשה טַאהעג טרָאװ קיגָאװ
 .עיצַאלימיסַא רעכייר רעד ןופ ןציּפש יד ףיוא ךיוא רָאנ ,ץנעגילעטניא רעשידיי
 קירנעה ר"ד ,קיטשמַארק ווַאלסינַאטס ,טָארשריק טַאקָאװדַא יו ןרָאטַאלימיסַא עכלעזַא
 קעטַאילביב עשידיי יד ןריסנַאניפ ןפלָאהעג ןבָאה גרעבלעוװַאװ ריקנַאב ןוא םיובסונ

 ןגיילוצוצ ףיוא תוחוכ טעיַאטסעג ךיוא םיא ןבָאה סע .ךעלטעלב-בוט-סוי יד ןוא

 ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד וצ ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ יוברעדנַאנופ םוצ טנַאה ַא
 ןצרּפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עשרַאװ ןיא "רימזה, רעד טָאה .קיזומ רעשידיי
 ןוא טייקיטעט עלופטעּפמיא ןַא טלקיוװעגרעדנַאנופ ,ןיוועל ןושרג ר"ד ןופ ןוא

 -נילק םעד ןוא טרָאװ עשירעלטסניק עשידיי סָאד ןעלגילפ ענייז רעטנוא ןעמונעג

 ןרילומיטס ףיוא ימ ןייק טעװעלַאשזעג טשינ טָאה סינּפיק םחנמ ךיוא .גנַאלק ןקידנג

 ןרואינש ןגיוצעגוצ רע טָאה .תורוקמ עשידיי וצ ןעיצוצ ייז ןוא סרעקיזומ עשידיי

 רעד ןרָאװעג יירפ זיא סע ןעװ ןוא ,גנוגעװַאב-קיװמ רעשידיי רעגנוי רעד וצ

 לָאז רואינש .מ זַא ,ץלַא ןָאטעג רע טָאה ,"רימזה, םייב טנעגיריד-רָאכ ןופ ןטסָאּפ
 ,ןטסָאּפ ןקידובכב םעד ןעמענרעביא

 ןופ טייקיטעט עשילַאקיזומ עלופמור יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 עכעלטע טכַאמעגכרודַא ןרָאי עגנַאל ענייז ןופ ךשמ ןיא טָאה רָאכ רעד .רואינש .מ

 רעבָא ,ןעמָאנ ןייז לָאמ ןייא טשינ ןטיבעג ,סעיצַאזינַאגרָאער ןוא ןעגנולדנַאװמוא

 ןופ גנוטייל רעשילַאקיזומ-שירעלטסניק רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טייצ עצנַאג יד

 ןעוועג טנַאקַאב זיא ןוא ןעמָאנ ןייז ןעמוקַאב םעד בילוצ רָאכ רעד טָאה .רואינש .מ

 ,"רָאכ-רואינש, רעד יוװ ןליוּפ ןיא
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 ןייז ךיוא רָאנ ,רָאכ םעד ןופ טנעגיריד רעד ןעוועג זיולב טשינ זיא רואינש .מ
 טגָאירַאפ ןוא םיכוסכיס טקיטײזַאב ,תועד-יקוליח טכיילגעגסיוא טָאה רֹע .עטַאט
 ןוא ןפמַאק עכעלרעניא ןעמוקעגרָאפ ןענעז טּפָא רעייז .ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ
 -טפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןופ ןשינעסייר ןייק טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה סע ,ןעגנובייר
 טימ ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג קידנעטש רעבָא זיא רע -- רעטקַארַאכ ןכעל
 ,עיצַאוטיס יד טשרעהַאב ןוא רעטימעג יד ןטלַאהעגנייא טרָאװ שירעּפָארטש ןייז
 ןעמוקַאב רָאג ןלַאפ עכלעזַא ןיא טָאה רואינש רעקידנגייווש טּפָא ןוא רעליטש רעד
 גנולצולּפ טָאה רע ןעוו יוװ ,ױזַא טקנוּפ .ןרעה טזָאלעג ךיז ןוא עמיטש ערעדנַא ןַא
 ַא ןרָאװעג זיא בױט עליטש יד ..ןָאט ןשלַאפ ַא טרעהרעד ןעגניז ןטימ ןיא
 ,בייל רעקידנעמורב

 ,טײקירעהעגוצייײטרַאּפ יו ,רעכעה ןענַאטשעג רָאכ רעד טסירָאכ ןדעי ייב עקַאט זיא
 -סרואינש, וצ ןרעהעג ןענעק וצ היכז ןוא דובכ ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה רעדעי ןוא
 | ."רָאכ

 ןיא רענעמ ןוא ןעיורפ ,ןשטנעמ 150 ןוא 100 ןשיװצ טלייצעג טָאה רָאכ רעד
 ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג-וורעזער ַא קידנעטש ךיוא ןעוועג .סרעטלע ענעדישרַאפ
 ךָאנ .שממ ןעגניז ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז ןוא סעבָארּפ יד וצ טרעהעגוצ רָאנ
 ערעקיעפ יד ןוא ןטסיוורעזער יד ןרעהרַאפ רע טגעלפ טינשּפָא-טייצ ןסיוועג ַא
 סָאװ ,ןטַאדידנַאק רעקילדנעצ ןעוועג קידנעטש ןענעז סע .רָאכ םוצ ןריטּפָאקוצ

 רעבָא ,ןײרַא רָאכ ןיא ןעמוקוצניײירַא ןגעו ענעדישרַאפ טימ טימַאב ךיז ןבָאה
 טשינ סָאד ייז ןבָאה ,ןטעטילַאװק עקיטיונ יד טציזַאב טשינ ןבָאה ייז ביוא
 | ,טכיירגרעד

 לעטשנעמַאזוצ-ןשטנעמ ןייז טול ןה רעכעלמיטסקלָאפ ַא ןעוועג זיא רָאכ רעד
 ,רַאוטרעּפער ןופ טלַאהניא ןוא רעטקַארַאכ ןשילַאקיזומ-שלעדיא ןייז בילוצ ןה ןוא
 רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ טּפעשעג ןעוועג ןענעז סעיציזָאּפמָאק ענעגנוזעג טייהרעמ יד

 ךיוא רע טָאה רעבָא רעטעּפש .רוטַארעטיל רעשידיי רעקידנגייטשפיוא רעד ןופ ןוא

 ןשיסַאלק ןופ ןעגנופַאש ןוא סעטַאטנַאק ,סעירָאטַארָא ןופ ןגוצסיוא טריפעגסיוא
 ,רַאוטרעּפער-טלעוו

 -רָאפסנַארט עכעלטנזעוו ַא טכַאמעגכרודַא רָאכ רעד טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 טָאה ,רָאכ םעד טרינָארטַאּפ טלָאמעד זיב טָאה סָאװ ,"עגיל-רוטלוק, יד .עיצַאמ

 רעד ןיא טגנערבעגניירַא ןבָאה סָאװ ,םינקסע עּפורג ַא ץַאלּפ ריא ןטערטעגּפָא

 םעד טריסנַאניפ ןבָאה סָאװ ,ןענָארטַאּפ יד ןשיווצ .טסייג ןלַאנָאיצַאנ עיצוטיטסניא

 ריאמ ,ןייטשברַאפ לשעה טַאטוּפעד ,רענרעק השמ רָאטַאנעס ןעוועג ןענעז ,רָאכ

 השמ) ןָארקרעגיצנַאד השמ טסילַאנרושז רעגנוי רעקידוועריר רעד ןוא דיירפ בקעי

 ,(לארׂשי ןיא דנַאברַאפ-ןטסילַאנרושז ןופ רַאטערקעסי-לַארענעג רעקיטנייה ,ןור

 ףיוא ןטערטסױרַא טגעלפעג רָאכ רעד ןיוש טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד וצ טנעָאנ

 רעד רעטנוא ןרעוו ןעמונעג ןטרעצנַאק ענייז ןגעלפ טפָא ןוא סעימעדַאקַא-לצרעה
 ,רָאש השמ .ּפָארּפ ןופ תוסּפורטוּפַא

 ןופ םיבוט-םימי ןיא ןרעוו טלדנַאורַאפ ןגעלפ "רָאכ-סרואינש, ןופ ןטרעצנָאק יד
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 ,עשרַאװ ןיא ןלַאז עטסערג יד ןיא ןעמוקעגרָאפ קידנעטש ןענעז ייז .רוטלוק רעשידיי
 לָאמ טפָא ןענעז ןוא ,סַאג-עקצַאנידרָא ףיוא ?קריצ ,, רעד רעדָא ,"םועסָאלָאק; י

 ,ןענַאמָאלעמ עשידיי ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה'ס .ןרָאװעג טרזחעגרעביא רעטעּפש

 ץשירעלטסניקכיוה יד ןייזייב ןעמוקעג לעיצעּפס ןצניװָארּפ עטייוו ןופ ןענעז סָאװ

 .ןעגנומענרעטנוא

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא עשרַאװ ןיא רָאכסקלָאפ רעשידיי רעד זיא ױזַא ןוא

 ,ןלױּפ ןיא קיזומ רעשידיי ןופ עיצוטיטסניא-ץנַאטנעזערּפער יד ןעוועג רואינש .מ

 טנעניריד ןוא רָאטיזָאּפמַאק רעד רואינש

 טשרעהַאב טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ביײהנָא ןיא טָאה סָאװ ,טסייג רעשיצרּפ רעד

 .מ ןטימעגסיוא טשינ ךיוא טָאה ,עשרַאװ ןשידיי ןופ תוחוכ עלעוטקעלעטניא יד

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנַאלק עשיטעָאּפ יד ןופ טרוכישעגנָא ןרָאװעג זיא רע .ןרואינש

 רעמונ סַאג-ענַאלגעצ ףיוא םייה סצרּפ ןופ ןגָארטעג ןטכַאנרַאפ עקידתבש יד ןיא

 ןוקית ַא ןכוז ןביוהעגנָא רע טָאה .ורמוא טימ טליפעגנָא ןרָאװעג זיא רע ןוא ,סנייא

 ."םינוגינ-לוגלג; עשידיי עקידנעשזדנָאלב יד רַאפ

 קיזומ יד ןעוועג זיא ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,עיציזָאּפמָאק עסיורג עטשרע יד

 ָאד זיא ןרואינש ןופ עיזיוו עשילַאקיזומ יד ."לאקזחי איבנ רעד; גנוטכיד ַא וצ

 טייקנביוהרעד .ןצרּפ ןופ סָאטַאּפ רעשירעטכיד רעד יװ ,ערענעלק ןייק ןעוועג טשינ

 ,גנַאלק ןדעי ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעכעה ןוא רעכעה ןגייטש קידרדסכ ַא ןוא

 ןיא .ןיבר ןייז ןופ טייקידבוט-םויי-תבש רעד ןופ קורדסיוא רעשילַאקיזומ ןימ ַא

 ,טסקעט ַא סציוורוה ןופ ?עיגעלע/, וצ עידָאלעמ יד ןעוועג ךיוא זיא ליטס ןכעלנע

 ןטנוװָא-רוטלוק ענעדישרַאפ ףיוא ןרעװ טריטיצער טפָא טלָאמעד טגעלפ סָאװ

 רעשידיי רעד ןיא ,יולה הדוהי ןופ "דיל-םי; םוצ קיזומ ןייז ןרָאװעג זיא רעלוּפָאּפ

 ,קילַאיב ןמחנ םייח ןופ גנוצעזרעביא

 .רָאכ רַאפ רעדילסקלָאפ ןופ ןעגנוטעברַאַאב ענייז ןעוועג ןענעז לעניגירָא רָאג זיב

 טָאה לַאירעטַאמ ןוא ,טעברַאַאב ןעוועג טשינ ןצנַאג ןיא ךָאנ זיא דלעפ עקיזָאד סָאד

 ןופ ןעגנוטעברַאַאב יד ןעגניז וצ טכוזעג ןלױוּפ ןיא ןרָאכ עלַא ןבָאה .טפרַאדעג ןעמ

 רעטרעוו .יּפַאלק לרעמעה ,לרעמעה, ,"עסייוו ןביוט, יװ ,רעדיל עכלעזַא .ןרואינש

 ,קַאבלוק .מ ןופ טסקעט -- "לדנרעטש) ,ןייטשנרעב .מ.א ןופ קיזומ ןוא ןעזייר .ַא ןופ

 ץרּפ ןופ קיזומ ןוא ריפַאש .ב ןופ רעטרעװ -- "ךַאד רעד טפָאלש םעדיוב ןפיוא;

 רעביא עטײרּפשעצ ,ןרָאכ עשידיי ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז ,ַא"א ןייבשריה

 רעד ןיא ןעגנוזעג ייז ןבָאה עלַא ןוא .ןליוּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה

 ,שילַאקיזומ רָאג זיב טריצילּפמָאק : רואינש השמ טגנַאלרעד ייז טָאה סע יוװ ,םערָאפ
 .טסייג ןיא שידיי רעבָא

 וצ ַא ןעוועג זיא גנופַאש רעשילַאקיזומ ןוא רעשירָאטיזָאּפמָאק טימ ךיז ןעמענרַאפ
 סָאד ןוא ,רעמ טגנַאלרַאפ םיא ןופ טָאה טייצ יד .ןרואינש רַאפ עבַאגפיוא עטכייל
 םעד לב םדוק ןסָאלשַאב רע טָאה .ןטסעמרַאפ ערעסערג וצ ןפורעג םיא טָאה ןבעל



 2341 רואינש ,מ

 8|582 2869 2116154161 עשידיי יד ןיא ןסיגנײרַא גנַאלק ןשידיי

 אז ראקזילטיפ ןבייהפיוא ךיוה רעטעּפש םיא ידכב ,ןסַאמ
 -רעד .םורַא ןצנַאג ןיא ןכליהּפָא ןזָאל ןוא
 101 טןטז6260126צץ חצ -טסניק וצ רָאכסקלָאפ ןסיורג ןייז ןריפ

 296 טװסזט8 2060 ש3ט4/0  ןרָאװעג זיא סָאד -- עיצקעפרעּפ רעשירעל
 (םנז. א 2אשטא) טקעלּפטנַא ךיז רע טָאה ָאד ןוא .ליצ ןייז

 זיין יי יו  םענעגזיא ןַא טימ רעלטסניק רעסיורג ַא יז
 { קאס א פ00אאא -לֵא ןוא עשידיי ןטײרּפשרַאפ םייב ךרד

 ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ קיזומ עניימעג

 ,ןליוּפ

 דסחב טנעגיריד ַא ןעוװעג זיא רואינש

 םירבא עלַא טימ רע טָאה טריגיריד .ןוילע

 רע טָאה ייברעד ןוא ,ףוג ןטסעפ ןייז ןופ

 ןַא טגָאמרַאפ ןקורדסיוא:-םינּפ ענייז ןיא

 טימ ,רעביוצ-העּפשה ןכעלריטַאנרעביא

 יד טדימשעגוצ ךיז וצ טָאה רע ןכלעוו

 רע .סרעגניז יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא

 -עגנָא ייז ןוא טריזיטָאנּפיה יו ייז טָאה

 , , , | .ןליוו ןייז טנעצָארּפ טרעדנוה ףיוא ןפרָאװ
 טאר טדאטש ןופ לאו

 עטראו .ןיא רעטנוא ןעוועג ייז ןענעז רענייא יוװ עלַא

 ,גנוקריוו רעשיטענגַאמ ןייז

 ע0ת160402968, 8. 11 א61610121930ז. ,00408' 44

 רנעווא 9 .בלאה ,1930 ליפא 14 םעד ,גאטנאמ
 טרעצנאק -ןינאטנעזערפער זַא ,ןעז וצ ןעוועג זיא ןריגיריד ןייז ןופ

 ראכיסרלאפ ןעשידוא את עול עשילַאקיװמ עדעי רעביא טבעל רע
 ןטאינש 5 טש)  טנעה ענייז ןופ ןעגנוגעװַאב יד זַא ןוא
 רעכעלרעסיוא ןַא רָאנ ןענעז םינּפ ןוא

 -המשנ עכעלרעניא ענייז ןופ קורדסיוא

 = -.2:--:2=----.  "בגיא זַא ןטלַאהעג טָאה רע .ןשינעלגנַאר

 סזטא/ = ?יזחואושוה ףיא 1,ו6 8 ר ןופ אצוי:לעוּפ ַא זיא עיצַאטערּפרעט

 ףרַאד רָאכ רעד .ליפעג ןוא גנומיטש

 טּפינקעג ןוא ןדנובעג ױזַא ןייז רע ףרַאד .טנעגיריד ןייז ןופ ןליפעג יד ןעגניזסיוא

 .ןרעגַאב ןוא תובשחמ ענייז ןריפסיוא ןענעק לָאז רע זַא ,גיוא ןוא טנַאה ןייז טימ

 ,ןפָארטעג טפָא םיא ייב ךיז טָאה סע ןוא ןענָאלבַאש ןייק טנעקרענָא טשינ טָאה רע

 .ןטכענ יו שרעדנַא ןעמוקעגסױרַא טנייה זיא עיציזָאּפמָאק עקיבלעז ןוא ןייא יד זַא

 ,רעדילסקלָאפ יּפלכ זיולב טשינ טדנעװעגנָא רע טָאה ןריגיריד ןפוא ןקיזָאד םעד

 וליפַא .ןעווַאהטעב ןוא ןָאסלעדנעמ ,לעדנעה ןופ קרעוװ עשיסַאלק יבגל ךיוא רָאנ

 ןופ קיטש ַא טגײלעגנײרַא רע טָאה ןעווָאהטעב ןופ ?עינָאפמיס רעטניינ, רעד ןיא

 םיא טָאה סע יו ,ןריגיריד וצ ױזַא יז טגַאװעג טָאה רע ."ךיא, םענעגייא ןייז

 יד ,ליפעג רעכעלרעניא רענעגייא ןייז ןוא עיצּפעצנָאק ענעגייא ןייז טריטקיד
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 -עטניא יד רעבָא ,עיצַאנַאפָארּפ ןעז םעד ןיא ןגעלפ ןענַאמָאלעמ עשירעטסיליפ

 טצַאשעג ןבָאה ןוא טומ ןוא הזעה ןייז טרעדנּוװַאב רָאנ ןבָאה רעקיטירק עטנעגיל

 .ןעגנוסַאפפיוא עשירעלטסניק-ףיט ענייז

 ןוא ,זַאטסקע ןיא ןלַאפעגנײרַא ןריגיריד ןתעשב זיא רע זַא ,ןפָארטעג טָאה טּפָא

 לַאפ ַאזַא רענייא .רערעהוצ יד ךיוא רָאנ ,רָאכ םעד זיולב טשינ ןסירעגטימ ךיז טימ

 : ןורכז ןיא ןבילבעג רימ זיא

 -קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןייז דובכל טרעצנָאק-לבוי ןפיוא ,1933 רָאי ןיא סָאד זיא ןעוועג

 טימ לופ ןעוועג זיא ?םועסָאלָאק, ןופ לַאז רעד .טייקיטעט רעשילַאקיזומ רעקירעי

 -רַאפ יירד ןענופעג ךיז ןבָאה עניב רעד ףיוא .םלוע ןקיּפעקטנזױט-עכעלטע ןַא

 ,(רואינש .מ ןוא שטיוװָאדיװַאד יבצ םהרבא ,טַאטשנזייא דוד ןופ) ןרָאכ עטקינייא

 רואינש השמ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןבָאה סָאװ ,סרעגניז 200 זיב ןעמַאזוצ

 תובהלתה ליפ ױזַא טימ טריגיריד טָאה רע .עטַאטנַאק עקימיטשטכַא ןַא טריפעגסיוא

 דרָאקַא-לַאניפ רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו זַא ,טײקטרעקַאלפעצ רעכעלרעניא ןוא

 -- ןטנעמסידָאלּפַא םערוטש ַא ןיא ןכָארבעגסיױא זיא םלוע רעטרעטסײגַאב רעד ןוא

 ךיז וצ ןטונימ עכעלטע ךָאנ טשרע ןוא ןלַאפעגרעדינַא רעטשלחרַאפ ַא רע זיא

 .ןעמוקעג

 ערעדנַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז רָאכ רעד טָאה עיצַאטערּפרעטניא עלעניגירָא ץוחַא

 ןופ יו רָאנ ,ןרָאטַאמַא ןופ יו טשינ .גנַאלק ןופ טייקזיצערּפ יד לכ םדוק .תולעמ

 שיטסוקַא ;םגּפ ןטסנעלק ןָא ןוא ןשינעלקַאװ ןָא ,סרעגניז עלענָאיסעפָארּפ עטלושעג

 ,ךעלרעלעט ףיוא טגיילעצ יוװ --- ןלַאקָאװ ןוא ןטנַאנָאסנָאק יד ;קיברַאפליפ ןוא ךייר

 ,רעגייז ַא ןופ יו ,םעטיר רעד : ףוס ןזיב ביײהנָא ןופ עיצקיד ערָאלק ַא רעבירעד ןוא

 רעכעלטייהנייא ןַא םעטָא רעד :עמַאזגיוב ןוא עכייוו --- ןסנַאוינ עשימַאניד יד ןוא

 ,טפול יד ןזָאלסױרַא םייב ןה ןוא ןעיצנײרַא םייב ןה רעטרילוגער ַא ןוא

 ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג זיא ץלַא סָאד זַא ,ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא ָאד לָאז ןוא

 -טוג רָאנ ,טרידיצעד ָאד ןבָאה ןטייקילעפוצ טשינ לייוו ,טעברַא רעיורג רערעווש

 טדנעוװעגנָא שיטַאמעטסיס ןענעז עכלעוו ,ןעגנוביא עטרינַאלּפ ןוא עטיירגעגוצ

 רואינש עקַאט טָאה ןעגנוביא עקיזָאד יד ןיא .רָאכ ןופ סעבָארּפ יד תעשב ןרָאװעג

 רָאכ םעד טריפרעד ןבָאה ייז ןוא טעברַא ןייז ןופ טקנוּפרעװש ןוא רקיע םעד ןעזעג

 .ָאווינ ןשירעלטסניק ןטכיירגרעד םוצ

 צ

 ןדָאב ןטסעפ ַא ףיוא ןענַאטשעג רָאכ רעד ןיוש זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 ןופ ןעוועג זיא רע .ןליוּפ ןיא עטסעב יד ןופ רענייא יו ןעוועג טנכעררַאפ זיא ןוא

 ןעמַאזוצ קרעוו עשיסַאלק ןריפוצסיוא טנעטעּפמָאק ןעוועג ןענעז סָאװ ,עטלייצעג יד

 רַאוטרעּפער רעכייר ַא טרעהעג ןבָאה םַארגָארּפ ןייז וצ .רעטסעקרַָא ןשינַאפמיס טימ

 -ַאקיזומ רעניימעגלַא רעד ןופ ןעגנופַאש ןוא רעדילסקלָאפ ששידיי רעקילדנעצ ןופ

 סלעדנעה ןופ ןלייט ,"םעיווקער , סטרַאצַאמ ןופ ןטנעמגַארפ : יו רוטַארעטיל רעשיל

 יד; עדַאלַאב עלַארָאכ יד ,ָאנוג ןופ "לבב תורהנ לע, ,"יבכמה הדוהי; עירָאטַארָא

 .ןעװָאהטעב ןופ ?עינָאפמיס עטניינ יד ןוא ןָאסלעדנעמ ןופ "טכַאנ-עיגרוּפלַאװ
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 עכעלטע םיא ןוא רָאכ ןרַאפ ןריט עריא טנפעעג טָאה עינַאמרַאהליפ רעװעשרַאװ יד
 עזעידנַארג עקיזָאד יד ןריפוצסיוא רעטסעקרָא ריא טימ ןעמַאזוצ ןדַאלעגנייא לָאמ

 טימ ןבָאה טָאטשטּפױה רעד ןיא ןזיירק עשילַאקיזומ עלעיציפָא יד ןוא ,גנופַאש

 ענייז עלַא ןכוזַאב ןגעלפ ןוא רָאכ ןופ ןטייקיטעט יד טגלָאפעגכָאנ סערעטניא
 .ןטרעצנָאק

 עשיליוּפ עטמירַאב יד טימ ןעגנויצַאב עכעלדניירפ ןיא ןעוועג זיא רואינש השמ

 רעדעי ףיוא ןוא יקסנישטשורג וװוַאלסינַאטס ןוא סַאגיד יצַאנגיא סרעגניז-ערעּפָא

 ןעגניז ןגעלפ ייז .ןטרעצנָאק ענייז ןיא טקילײטַאבטימ ךיז יז ןבָאה ענייז גנודַאלניײא

 ןגיוצעגוצ ךיוא טָאה רע .רָאכ ןופ גנוטײלגַאב טימ סערעּפָא עטנַאקַאב ןופ סעירַא

 ,שַאיוװעל תור סרעגניז עשידיי טלָאמעד עטנַאקַאב יד ןעגנומענרעטנוא ענייז וצ

 טלושעגסיוא ןוא ןגיוצרעד ןיײלַא רע טָאה םעד ץוחַא .זוָאקַאיריביס .ל ןוא ווָאנידור .מ

 ןטסילָאס עּפורג עצנַאג ַא רָאכ ןייז ןיא

 רעטעּפש ןענעז ייז ןופ עכעלטע סָאװ

 .סרעגניז עלענָאיסעּפָארּפ ןרָאװעג וליפַא

 םחנמ ןופ יורפ יד ,דלעפגילעז הרמז
 10 5068 שאטוסטתס : 2

 2 א קי } 5000088 סז א אטטאה. יד ןופ שנייא ןעוועג זיא סָאװ ,סינּפיק

 2 יע ןשידיי ןופ סנירָאטַאטערּפרעטניא עטסעב
 6 אי ר ייד יט -גיז-סקלָאפ עטנַאקַאב יד ןוא ,דילסקלָאפ

 . ןשט165/שס 112א20605206 86ח4|'ה

 לא סא מו טשש) ענייז ןעוועג ןענעז ,ןַאמלָאפ ַאלָאל ןירעג

 7 4 י י ןטערטעגסױרַא ךיוא ןענעז סע .סנירעליש
.44 2680 

 ,ַאטָאריס ַאנעלעה ןטרעצנָאק ענייז ףיוא
 86 07 (פאזעעקסס) ' = 3

 אנא ןסאטז אאאואפאו ןושרג רָאטנַאק-רעבָא ןופ רעטכָאטס יד 9. ,1 5260 -= םוססװא (פאזמץקס6) .
 10: א 2 סי .2עטסאוג" - רעטנַאקַאב ַא ,רעניטַאד ןָאעל ,ַאטָאריס

 11: זה 2 סמ. ,7"11012012 בע 28)א0ש5אוסע

 א * שעאי /אדישאמא קיטייצכיילג זיא סָאװ ,ןקסע רעשיטסינויצ

 12 1688 ? שוטה (,11860007 ייד לה ,רָאכ ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ןעוועג
 שע'א. 1140גװ/0ז 5. 118852ח6 5 איא ַארעטיל ה

 14 2 ז)ג 2 סקי ,הושס!6160" י* = '

 15: א + אזש אגנאנמוש א אטפטשוסא} וה / א דָאירעֿפ ,עטנאטערעגיא ןַא
 רָאי סָאד ןעוועג זיא ןבעל ןשילַאקיזומ

 6 זע ד 7 -

 16. אז 2 סק. ,7ע066 א / } םצסא ךענעה רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט רעד ,4

 17. ץלפעװשמג 2 סי = ו ערעּפָא ןַא ןבירשעגנָא טַאהעג טָאה ןָאק
 : אוי קיפט003 יי( = דוד ןָאזרעדָארב השמ ןופ טסקעט םוצ
 19 .אוָי - שפסאמ) סא -פיוא ןסָאלשַאב ןבָאה יז ."עבש תב ןוא
 20, /68ח/ !ט0066 (סטוא ?סואאא } סח סָאװ ,םעד קנַאד ַא ןוא ,ערעּפָא יד ןריפוצ

 21. ןסצחו קאסע א והמאא ו סאסא תועּפשה ןוא ןעזנָא טַאהעג ןבָאה עדייב

 222, סוטה תזטזסא8 -- 10861006102ה | "ופ ןופ ןזיירק עלעוטקעלעטניא יד ןיא

 -יבָאמ וצ ןעגנולעג ייז זיא ,םוטנדיי ןשיל

 עשילַאקיזומ-שיטסיטרַא עטסעב יד ןריזיל

 עשילַאקיזומ עצנַאג יד .ךַאז רעד רַאפ תוחוכ

 ןק ןכ סס 3 וה ,8
1 2656 

 288816ח/6---ז26004ח- א
 .או ם,אאסד (16081 08.

 11260ח641 ג

 אצא. 000ח.

 סזעצ (0ז16קחוש: זכָעז-. ן8א0ט זוחפ/ץשו
 ס.תפסוא8 ?הא)32 ףואסיציא א

 . 602646 | 60/6218 /1282060520ח/-
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 ןעמונעגרעביא טָאה ישזער יד ,רואינש .מ ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפורַא זיא גנוטייל

 טָאה רואינש .םענרַאפ ןשיכולמ ןופ גנומענרעטנוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ןַאמרעה דוד

 ןוא ,טנעגיריד רעד ןעוועג ךיוא זיא ןוא ,רָאכ םעד ,סעיטרַאּפ-ָאלָאס יד טיירגעגוצ

 ,סעצקוס ןטסערג ןטימ עבַאגפיוא ןייז טריפעגסיוא ָאד ךיוא רע טָאה ,קידנעטש יו

 ,טקיצטנַא םלוע רעד ,טלופרעביא טנװָא ןדעי ןעוועג זיא רעטַאעט-יקסנימַאק סָאד

 ,למיה ןטעביז ןיא ןעוועג זיא רואינש ןּוא ,רעשל ןיא -- לַאז ןיא זַאטסקע רעד

4 

 עשרַאװ ןיא רָאכסקלָאפ ןשידיי ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג רואינש .מ זיא ױזַא ןוא

 שגנַאל --- 1929 רעבמעטּפעס ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב

 לגנַארעג רעקידרדסכ ןוא ,ץנעטסיזקע ןייז רַאפ ףמַאק ןכעלרעהפיואמוא ןופ ןרָאי

 םזילַאעדיא ןייז טימ רע טָאה .ןעגנוכיירגרעד עיינ וצ ןרעטעלק ןוא סיורָאפ ןייג רַאפ

 ,געוװ רעייז ןרָאװעג ךיוא זיא געוו ןייז ןוא עקימורַא עלַא ךיז טימ ןסירעגטימ

 זיא קידתומימת ױזַא ,טעברַא רעד תעשב ןעוועג זיא רע יו ,שימַאניד ױזַא רעבָא

 ןיא ןוא שירעדָאפ ןוא שיטנַאדעּפ טַאטשרַאװ םייב .ןבעל ןטַאװירּפ ןיא ןעוועג רע

 טשינ לָאמ ןייק רע טָאה .ןפלָאהַאבמוא ןוא קיביגכָאנ -- ןשטנעמ טימ רעקרַאפ

 סָאװ ,םעד ןופ טפלעה ַא רע טָאה ןעמוקַאב ןוא עטסקיטיונ סָאד יװ רעמ ןטעבעג

 ,גנומיטש רעטמעלקעג ַא ןיא ןעגנַאגעגמורַא טפָא רע זיא ;טּפרַאדעג טָאה רע

 .ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא טשינ ךיז וליּפַא טָאה רע ,רעקידנגייווש ןוא רעקידנדייל ַא

 םיא ןבָאה סָאװ ,רעדיל ענייז ןופ ןדרָאקַא ןוא ןעגנַאלק יד טימ טנגונַאב ךיז רע טָאה

 ,ןבעל ןייז ןיא טיײלגַאב רעהפיוא ןָא

 ףוס רעשיגַארט ןייז

 ,קָאטסילַאיב ןיא ןפָארטעג םיא ךיא בָאה 1929 עדנע ןופ געטירַאמשָאק יד ןיא

 יא רע טלעװ רעכלעוו ףיוא טסוװעג טשינ רע טָאה ,םיטילּפ ערעדנַא עלַא יו

 רעד טימ רע טָאה .טיורב לקיטש ןייז ןעניפעג טזומעג רע טָאה ,רעבָא ,לייוורעד

 -ַאגרָא טָאטש רעד ןיא טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ןופ לײטּפָאטסנוק םעד ןופ המכסה

 -עג רימ רע טָאה ךערּפשעג ןעמיטניא ןַא ןיא ,רָאכ-רעטעברא ןשידיי ַא טריזינ

 ןופ טפול יד רימ טלעפ סע ,סיפ יד רעטנוא ןדָאב ןייק טשינ ליפ ךיא; : טגָאז
 ,7123 עקצַאמָאלט,

 זיא גירק רעשישטייד-שיטעיווָאס רעד ןכָארבעגסיױא 1941 ינוי ןיא זיא סע ןעוו

 זיב ןפָאלרעד רע זיא ןשינעלגָאװ עגנַאל ךָאנ ןוא ךיז ןריוקַאװע וצ ןעגנולעג םיא

 ןענעז רעטנזיױט .עשיגַארט ַא ןעוועג זיא םיטילּפ יד ןופ עגַאל יד .עיזַאלטימ

 ,ןטײקנַארק ןוא טלעק ןופ --- םישדח עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא ,טיונ ןופ ןעמוקעגמוא

 ןענופעג טשינ ןוא ןסַאג יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ
 ,ןגיײלוצקעװַא ּפָאק םעד ּווװ טרָא ןייק
 ןַא ןיא ןטיוט ַא ןרואינש ןענופעג ןעמ טָאה ןגרָאמירפ ןקיטסָארפ ַא םענייא ןיא
 ןַאשזידנַא טָאטש רעטייוו רעד ןיא (זיוהייט) "ַאנַאכײשט;, רעשיקעכזוא
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 עיפ ארגַָאיל ביב

 ןכרוד .גסױרַא ,סערייא-סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפפ :ווָאקרוט סַאנָאי

 ,2 דנַאב ;(129 'ז) 1 דנַאב ,1952 עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשילױּפ ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ |
 .(204-200 זיז)

 ,ןרָאיטקַא ,ןטסילַאנרושז ,ןטסיצילבוּפ עשידיי ,ױַאקיסקעל ןיימ;ת :ש טיווַאר ךלמ
 ןופ ןבעגעגסױרַא .תומחלמ-טלעוו עסיורג ייווצ יד ןשיװצ ןלױוּפ ןיא רעוט-רוטלוק
 ,1947 ,עדַאנַאק ,לָאערטנַאמ ןיא טעטימָאק ַא

 ןדיי עשיליופ ןופ דנַאברַאפ-לַארטמנעצ ,713 עקצַאמָאלט;/ :שטיווָאלַאגע ס .ז
 ,(236 ,208 ,191 ,184 ,174 ,152 ,152 ,149 ,148 ,147 ,94 ז"ז) 1946 ,עניטנעגרַא ןיא
 רעטנוא ןבעגעגסױרַא ."רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל, :גייווצרעבליז ןמלז

 יטיס-עקיסקעמ ,דנַאב רעט5 ,עקירעמַא ןיא עינוא-ןרָאיטקַא רעשידיי ןופ החגשה רעד
 .(3970-3964 ז"ז) "עבשילא,, גַאלרַאפ ,7

 ,1.5.28 ןופ "טנייה , ןיא לקיטרַא -- "םועליכוי ןייז וצ רואינש .מ, :סינּפיק .מ
 סקנּפ .יןליוּפ ןיא ןבעל עשילַאקיזמ סָאד ןוא קיומ יד :יקסוועשטוטס יי

 ,1956 סערייא-סָאנעוב ןיא .גסורַא ,עשרַאװ
 ביבא-לת קייצײיצ עשוהי םירפס תאצוה -- "הירצויו תידוהיחה הקיסומח, :א טי לש י
 .(185 'ז) 0

 ןיא ןלושיַאשיצ יד ןופ רערעל ענעמוקעגמוא יד טעמדיוועג : "ךוב רוכוי רערעל,

 .(361 'ז) 1954-1952 קרָאי-וינ ."ןליוּפ
 100 '1206082 131282029/4 : 1/060063//:20 201861) 1 סטסָצ יא 201806 יט 8

 1 2026 יט .,14184660 1964 (296 'ז)
 ביבא-לת---םילשורי ,השרו ןושאר ךרכ .םיובנירג קחצי ךרוע ,תויולג לש הידּפולקיצנא

 .(410-407 זיז) 1959 ,השרו ישש ךרכ ,(313 ז"ז) 3
 ,386 ,383 ,241 ,99 ,43 ז"ז) 1960 קרָאי-וינ ,ןוגינ גַאלרַאפ ,ָאיל ַָאעל :ינדרי .מ .

.)455 ,450 ,420 - 
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 "ייא ןיא רעטַאעט רעשידי :ןָאסנערעּפ .מ ,ווָאקרוט -י ,רעגנַאמ .א ;

 .(95 'ז) 1968 קרָאי-וינ ,עּפַאר

 ךרוד ןבעגעגסױרַא -- עשרַאװ -- דנַאב רעטייווצ ,תונורכז :ט רע כייוו לאכימ

 .(200 ,127 ,121 ,93 ,56 זייז) 1961 ביבא-לת ,"הרונמ , גַאלרַאפ ,טעטימָאק-ךוב ַא



 ןַאמרעש סחנּפ
(1887---1942) 

 . טגָאמרַאפ טָאה םינזח סעירָאגעטַאק יירד

 רעד .ןלױּפ עשידיי עקידהמחלמרַאפ סָאד

 . יד ןעוועג ןענעז סָאד -- לייט רעטסערג

 .רעביא עטײרּפשעצ ,םינזח רעטרעדנוה

 טָא .ןליױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד

 ןטימ ןדנובעג גנע ןעוועג ןענעז םינזח יד

 ןוא ,ןבעל ןשידיי ןופ רעגייטש ןזעיגילער

 : ןעגנויצַאב עקידנשרעה יד בילוצ ,ןבָאה יז
 . ןיוש יד ןטלַאהנָא טזומעג ,תוליהק יד ןיא
 ַארט ןופ סעמרָאפ ענעמונעגנָא גנַאל ןופ

 ןופ םינזח יד ןשיװצ .תונזח ןלענָאיציד

 ךס ַא ןעוועג ןענעז עּפורג רעקיזָאד רעד

 םענײמעגלַא רעייז קנַאד ַא סָאװ ,עכלעזַא
 רדס טגנערבעגניירַא טעברַא רעייז ןיא ייז ןבָאה ,רוטלוק רעשילַאקיזומ ןוא ןסיוו

 ןקידנדירפַאב ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא לוש רעד ןיא ןענווַאד סָאד ןבָאה ןוא ליטס ןוא

 ,ָאווינ ןשילַאקיזומ
 -עגרעסיוא טימ ענעקנַאשַאב ,הלוגס-ידיחי עטשטנעבעגטָאג -- ערעדנַא ןעוועג

 ןטפַאשנגייא ערעייז קנַאד ַא סָאװ --- ןטייקיעפ עשילַאקיזומ ןוא סעמיטש עכעלטנייוו

 .טעטיזָאוטריװ רעשירעלטסניק ןופ הגרדמ רעטסכעה רעד וצ ןביוהרעד ךיז יז ןבָאה

 ןשיווצ סיורג ןעוועג זיא טעטירַאלוּפָאּפ רעייז ןוא טמירַאבטלעװ ןרָאװעג ןענעז ייז

 רעצנַאג רעד רעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה םור רעייז .ןדיי-טשינ ןשיווצ ךיוא יוװ ןדיי

 ןעוועג ןענעז יקציוועסוק רעדירב יד ןוא ןַאמשרעה יכדרמ .,ַאטָאריס ןושרג .טלעוו

 .עירָאגעטַאק רעקיזָאד רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסשיּפיט יד

 ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םינזח ןעוועג ןענעז סָאד .עּפורג עטירד ַא ךיוא ןעוועג

 תונזח םעד טימַאב ךיז ןבָאה ןוא רעגייטש-סנבעל ןטלַא ןשידיי ןופ תומא 'ד יד ןופ

 טכעלש ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ייז ןשיווצ ןענעז .שובל ןשיעּפָאריײא ןיא ןָאטוצנָא

 עשידוהַאי-שירָאטַאלימיסַא ןזיװעגסױרַא טּפָא ןבָאה ןוא עבַאגפיוא רעייז ןענַאטשרַאפ

 ןענװַאד רעייז ןוא ,םינזח עסיורג יד טכַאמעגכָאנ זיולב ןבָאה ערעדנַא .ןצנעדנעט

 עכלעוו ,עכלעזַא ךיוא רעבָא ןעוועג .קַאמשעג ןָא ןוא זָאלסטלַאהניא ןבילבעג זיא

 עקידנשרעה סָאד טימַאב ךיז ןבָאה ןוא עבַאגפיוא רעייז טסַאפעגפיוא טסנרע ןבָאה

 יז ןבָאה תונזח ןיא .םענרעדָאמ-שיטעטסע ןטימ ןדנוברַאפ וצ עשידיײ-לענַאיצידַארט

 ףיוא העּפשה עסיורג ַא ןבָאה ןעק סָאװ ,עיצקנופ עלַאנָאיצַאניזעיגילער ַא ןעזעג

 ןקירעהעג ַא ףיוא ןייטש ןלעוו עיצקנופ רעד ןופ רעריפסיוא יד ביוא ,ןסַאמ עשידיי יד

 ."שדוקה תדובע? ןַא ןעז טעברַא רעייז ןיא ןלעוו ןוא ָאוװינ ןלעוטקעלעטניא-רוטלוק
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 טגנידַאבמוא זיא םינזח עּפורג רעטצעל רעד טָא ןופ טנַאטנעזערּפער רעטסטלוב רעד

 רענעפורעג ױזַא ,רעסיורג רעד ןופ ינש-ןזח רעקירָאיגנַאל רעד ,ןַאמרעש סחנּפ ןעוועג

 רענייא ןעוועג זיא רע ,עשרַאװ ןיא סַאגיעקצַאמָאלט ףיוא עגָאגַאניס ?רעשישטייד,

 טייצ רעד ןיא ,ןלױּפ ןשידיי ןיא טלעוו רעשינזח רעד ןיא ןטלַאטשעג עטסנעש יד ןופ

 וצ ןעגנולעג ןטסעב םוצ זיא םיא .19239--1918 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ

 רעיינ רעד ןופ ןעגנובערטש יד טימ לָאמ ַא ןופ תונזח עקידחרזמ סָאד ןקינייארַאפ

 טעמדיװעג רע טָאה םיא ןוא ,ליצ ןייז ןעוועג זיא קנַאדעג רעקיזָאד רעד .,טייצ

 ,חוכ ןייז ןרָאװעג ךיוא זיא טיבעג םעד ףיוא עטכיירגרעד סָאד ןוא ,ןבעל ןייז

 ּצ

 ןקירָאי-25 םעד טרעייפעג עשרַאװ עשילַאקיזומ סָאד טָאה 1924 רעבמעצעד ןיא

 .עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןיא טייקיטעט רעשינזח סנַאמרעש סחנּפ ןופ ייליבוי

 טָאה -- ןלױּפ ןיא םינזחה תדוגא רעד ןופ ןַאגרָא-שדוח -- טלעוו סינזח יד

 ךיז ןגעוו טָאה ןיילַא ןַאמרעש ןוא רַאליבוי םעד רעמונ ןלעיצעּפס ַא טעמדיוועג

 : סקידנגלָאפ טלייצרעד

 טנרעלעג .ןלױּפ ןיא ,װעשַאטס לטעטש ןיילק ַא ןיא 1887 רָאי ןיא רע זיא ןריובעג

 סעמַאמ רעד טזָאלרַאפ רע טָאה רָאי ףלע וצ .ןרָאװעג טמותירַאפ ירפ ןוא רדח ןיא

 ןעוועג זיא סָאװ ,רעדורב ןרעטלע ןייז ןופ תוסּפורטוּפַא רעד רעטנוא קעוװַא ןוא זיוה

 רָאכ ןיא םיא ייב ןעגנוזעג ,זיוה סרעדורב ןיא טבעלעג רָאי ףניפ .קינשָארק ןיא ןזח

 ןטימ ןעמַאזוצ ךיוא טגעלפ .הרותה תאירק ןוא הליפתה תואחסונ ,ןטָאנ טנרעלעג ןוא

 רעד ןופ ךעלטעטש יד רעביא ןטרעצנָאק ףיוא ןרָאפמורַא רעדורב ןייז ןופ רָאכ

 ,טנגעג
 רע זיא רָאי יירד טסעק ןסע ךָאנ ןוא ,טַאהעג הנותח ךייר רע טָאה רָאי ןצעביז וצ

 .םיובנריב .ב.א ןזח ןטמירַאב םייב טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,וָאכָאטסנעשט ןייק קעװַא

 ךיז טָאה רע .טלעוו עיינ ַא ןרָאװעג טנפעעג םיא רַאפ זיא ,ןעמיובנריב ייב ,ָאד

 ענײמעגלַא טרידוטש ,רוטַארעטיל רעשיערבעה-שידיי עטלַא רעד ןיא טפיטרַאפ

 טנרעלעגּפָא ךיז רע טָאה םעד ץוחַא .קיזומ טנרעלעג הדמתה טימ ןוא ןטפַאשנסיוװ

 ןוא תולעמ עכעלשטנעמ ןוא עשידיי ענייז עלַא ןיבר ןסיורג ןייז ןופ טנשריעג ןוא

 ןוא טייקכעלרע ,ןטיז ענייש ,תוגהנתה עטוג ,ןסיוו ךָאנ טשרוד יװ ,תובוט תודימ

 ,טייקיטכירפיוא

 רעד ןיא ינש-ןזח יװ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא סרוקנַאק ַא ךָאנ רע זיא 1909 רָאי ןיא

 ךורבסיוא ןזיב ןסעזעג רע זיא ןטסָאּפ םעד ףיוא ןוא עשרַאװ ןיא עגָאגַאניס רעסיורג

 ןזיב ןוא לודג דובכב ןָאטעג רע טָאה טעברַא ןייז .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ,טנידעג ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רע עכלעוו ,ןדיי יד טימ ןעמַאזוצ םיא ןרידיווקיל

 עסיורג ַא .ןטכילפ ענייז טריפעגסיוא טייקכעלטקניּפ רעטסערג רעד טימ רע טָאה

 -עגָאגַאניס ןופ רַאטערקעס רעד ןרָאי עגנוי יד ןיא טַאהעג םיא ףיוא טָאה העּפשה

 ןַאמרעש .ןײטשגרָאב ןַאמסטּפַאשנסיװ ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעטנַאקַאב רעד ,טעטימָאק

 טימ ןבירשעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטּפירקסונַאמ ענייז ןענייטשנרָאב ןזעלרָאפ טגעלפ
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 עקיזָאד יד .קורד םוצ טיירגעגוצ ייז רעטעּפש ןוא טפירשטנַאה רערַאבזעלמוא ןַא

 ליבַאטס ןגעלפ ,גנונעכער-טייצ רעשידיי רעד טעמדיוועג ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטעברַא

 ןענַאמרעש ןשיװצ טּפַאשדניײרפ עמיטניא יד .הפוקתה רעד ןיא ןרעו טקורדעג

 םעד ףיוא גנוקריוו ןוא גנוטיידַאב עלַאסָאלָאק ַא טַאהעג טָאה ןענייטשנערָאב ןוא

 ,געווסנבעל ןצנַאג ןייז ןוא רעטקַארַאכ ןייז ףיוא ,ןַאמרעש ןגנוי

 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,םעד ץָארט ,עלעטש ןייא ףיוא ןעוועג רע זיא רָאי קסיירד

 ןיא סנטסָאּפ עטלָאצַאב רעסעב ןעמענוצרעביא ןוא ןריסנַאװַא וצ ןטייקכעלגעמ

 טָאה ןוא ןעגנוױשנָא ענייז יירט ןעוועג זיא רע .עקירעמַא ןיא רעדָא ,דנַאלגנע

 -יבמָאק רַאפ טקעיבָא ןייק טשינ זיא הנוהכ ןוא ,הנוהכ ַא זיא תונזח זַא ,ןטלַאהעג

 ןטייקיעפ קנַאד ַא טכיירגרעד ןעמ ןעוו ןוליפַא -- תונזח .סעיצַאלוקעּפס ןוא סעיצַאנ

 סָאװ ,געוו ַא זיא סָאד .ערעירַאק וצ לטימ ןייק טשינ זיא -- ןציּפש עטסכעה יד

 טימ זומ ,ןבילקעגסיוא געוו םעד טָאה סע רעוו ןוא ,קלָאפ םעד ןעניד וצ בייחמ זיא

 םעד טימ םכסה ןיא ןוא גנוניימ ןייז ןעוועג זיא סָאד .ךעלרע ןוא ץנַאג ןייז ךיז

 ןעגנַאלרַאפ וצ חוכ ןשילַארָאמ ןענַאמרעש ןבעגעג טָאה סָאד ןוא .טבעלעג רע טָאה

 הובג הלעמו ומכשמ ןעוועג זיא רע .ןרסומ וצ ןוא ןפָארטש וצ ייז ,ערעדנַא ןופ
 ,םינזחה לכמ

 צ

 םיא ןבָאה עכלעוו ,ןענַאמרעש ןופ ןטפַאשנגייא עקיטסייג יד ןעוועג ןענעז ערעסָאװ

 םוצ ,ןלױּפ ןיא "םינזחה תדוגא; ןופ טנעדיזערּפ ןופ טמַא ןקידובכב םוצ ןביוהרעד

 ערעדנַא וצ ןוא טלעוו-םינזח יד ןַאגרָא-שדוח םעד ןופ רָאטקַאדער-טּפיוה ןופ ןטסָאּפ

 ?ןטמַא עוויטַאטנעזערּפער

 ןייגסיורָאפ עקידרדסכ סָאד ןוא גנודליבסיוא עשילַאקיזומ-שינזח ןייז לכ םדוק .1

 ןכעלטייהנייא ןַא טימ עמיטש-ןָאטירַאב ענייש ַא טציזַאב טָאה רע .טיבעג םעד ףיוא

 -עג יז טָאה רענעט עטסכעה יד זיב עטסקירעדינ יד ןופ סָאװ ,ןָאזַאּפַאיד ןטיירב

 טפרַאדעג עמיטש ןייז טלָאװ ךיא ןעוו .רעבמעט ןרעטיול ןקיבלעז ןטימ ןעגנולק

 ענעדלָאג ןייק טשינ ,רעבליז ןבילקעגסיוא ךיא טלָאװ ,לַאטעמ ַא וצ ןכיילגרַאפ

 ,עשיטַאמַארד ,ענרעבליז ַא רָאנ ,עקרַאטש ענעלָאטש ןייק טשינ ןוא ,עשיריל

 זיא עמיטש ןייז .טלצניקעג טשינ ןוא ,זייא יו ,קיטַאלג ,עמיטש עלופסקורדסיוא

 יד .ןביא וצ ןוא ןגעלפ וצ יז טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע ןוא טלושעג ןעוועג

 ,"ךעלעדיירד; עלַא יד ןָא ןוא עלענָאיצידַארט ןעוועג םיא ייב ןענעז הליפתה תואחסונ

 טָאה רע .םינזח ענעדישרַאפ ןופ ןענװַאד ןיא ןסירעגניײרַא טַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 ,עכעלטנגייא סָאד רָאנ טימַאב ךיז ןוא ןעוועג שרושה ןמ רקוע ןסקיוועג עדמערפ עלַא

 טנעקעג םיא ייב טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד .ןרענעשרַאפ וצ עלעניגירָא

 ,עיצַאטערּפרעטניא רעד ןיא גנושרעדנַארעביא ןַא ,חסונ ןיא גנורעדנע ןַא ןלעוּפ

 רעויטַאטירָאטױא רעד ,טַאטשנזיא דוד ןעװעג זיא ,רדס ןיא שודיח ַא רעדָא

 עלַא ןיא ןטָארַאב ךיז ךיוא רע טגעלפ םיא טימ .רָאכ-עגָאגַאניס ןופ טנעגיריד

 ,ץלַא טגלָאפעגכָאנ רע טָאה ןטַאטשנזיא טימ ןעמַאזוצ .תוקיפס עלענָאיסעּפָארּפ

 רעד ןיא גנופַאש רעלַאגָאגַאניס-שיגרוטיל ןופ םוחת ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ
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 ןסָאלשעגנייא יז ןבָאה ןרָאװעג ןלעפעג ייז זיא סע סָאװ ןוא טלעוו רעשינזח רעשידיי
 .עגָאגַאניס רעד ןופ רַאוטרעּפער ןיא

 ןוא ללכב טפַאשנסיװ רַאפ גנוריסערעטניארַאפ עקידנעטש ַא טַאהעג טָאה רע 2

 טנעיילעג טָאה רע .ןרידוטש וצ גנַארד ןטלצרָאװעגניײא ןַא ;טרפב תודהיה תמכח

 טימ ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ,טריטוקסיד ייז םעד ךָאנ ןוא קרעוװ עשיּפָאזָאליפ

 ןטנַאקַאב ןטימ ,עגָאגַאניס רעד ןופ רעניבַאר ןטימ -- רעטעּפש ןוא ,ןענייטשנערָאב

 -רָאפ זיא סָאװ ,םעלַא טימ טרעביפעג טָאה רע .רָאש השמ רָאסעּפָארּפ ןטנרעלעג

 ןופ לָאז ןיא ןעגנוזעלרָאפ ףיוא ןעגנַאגעג .ןבעל ןקיטסייג ןשידיי ןיא ןעמוקעג

 ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רוטלוק ערעדנַא ףיוא ךיוא ןוא קעטָאילביב רעשיטסיַאדוי רעד

 ,ןענרעל וצ טשרוד רעקידנעטש רעקיזָאד רעד .עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ

 ןוא ,שזַאגַאב ןלעוטקעלעטניא ןייז ןביוהעג טָאה ,רוטַאנ ןייז ןיא ןגעלעג זיא סָאװ

 ךיוא םיא טָאה סָאד .ןסיוו ןלענָאיסעּפָארּפ ןוא םענײמעגלַא ןייז טרעטיירברַאפ

 יד ןשיווצ דמעמ ןייז טקרַאטשעג ןוא טפַאשלעזעג רעד ןיא עיציזָאּפ ַא ןפַאשעג

 תדוגא , עיצַאזינַאגרָא רעייז ןופ ץיּפש ןיא טלעטשעגקעװַא םיא ןבָאה סָאװ ,םינזח
 ,?םינזחה

 . תונזח וצ גנווצַאב עטסנרע ןייז 3

 / ןטכילפ ענעגייא ענייז וצ ןוא ללכב
  םענײמעגלַא ןפורעגסױרַא טָאה טרפב

 רע טָאה תונזח ןיא .םיא וצ טקעּפסער

 / רעקילָאמַא רעד ןופ ךשמה ַא ןעזעג

 ןזח ןיא ןוא ,שדקמה תיב ןיא הדובע

 טימ ןעניד ףרַאד סָאװ ,ןהכ םעד --

 תוחוכ עקיטסייג ןוא עשיזיפ ענייז עלַא

 זיא עגָאגַאניס יד .ללכ ןשידיי םעד

 ַא ןוא םוטקילײה ַא ןעועג םיא ייב

 ןעמ ןוא ןטיהּפָא ןעמ זומ םוטקיליײה

 ;ןייק ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ סע רָאט

 ןוא םיתבש ,סיוא-גָאט ןייא-גָאט .עגר
 עגַאגַאניס רעװעשרַאו עטמירַאב יד ןופ געט-תוחילס יד ןיא ,םיבוט םימי

 .סַאג"עקצַאמַאלט ףיוא עלעיצעפס תעשב ןוא לולא שדוח
 זיא קידנעטש -- ןטייהנגעלעג עטרַאװרעדמוא ענעדישרַאפ בילוצ ןטייקכעלרעייפ
 טריפעגסיוא טייקיור טימ ןוא דומע ןרַאפ טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא ןענישרעד רע
 -עגָאגַאניס םעד טגייצרעביא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .ןטכילפ ענייז

 ירפ רעד ןיא ,גָאט ןדעי ןפָא ןייז ןלָאז עגָאגַאניס רעד ןופ ןרעיוט יד זַא ,טעטימָאק

 יבגל בוח רעייז ןָאט וצ םיללפתמ יד ןכעלגעמרעד וצ ידכב ,בירעמ-החנמ וצ ןוא

 ןוא ןטלַאק ַא ןיא טָאה רעגָאז-שידק ַא ביוא ןוא .עטנעָאנ ענעברָאטשרַאפ ערעייז

 ןיא ןענופעג קידנעטש סע רע טָאה ,ןינמ ַא טכוזעג גָאטרַאפ-רעטניוו ןקישטילג
 ,עקצַאמָאלט ףיוא לוש "רעשטייד, רעד
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 רע טָאה ױזַא ,םינמז יד ןופ טייקכעלטקניּפ יד ןטיהעגּפָא טָאה רע יו טקנוּפ ןוא

 ,ןגָאז טגעלפ רע .תוליפת יד ןופ חסונ ןוא רדס םעד ףיוא ןעוועג דיּפקמ ךיוא

 ןפרַאד יױזַא ,דעו םלועל ןרָאװעג טמיטשַאב ףוס-ףוס ןענעז תוליפת יד יװ טקנופ זַא

 יז חוכב ןייז טשינ לָאז רענייק זַא ,ןרעוו טריזיליבַאטס ןעגנַאזעג ערעייז ךיוא

 רָאכ רעד ןוא וויטַאטישטער ןייא ?טגָאז; ןזח רעד רעגנעל סָאװ .ןשרעדנַאוצרעביא

 רעיוא םוצ סָאד טייגרעד רעסעב ץלַא --- עיציזָאּפמָאק עקיבלעז יד ןיא ןייא טגניז

 םעד טָא ןופ קידנעײגסױרַא .ןצרַאה ןייז ןיא ןקַאבעגניײא טרעוו סָאד ןוא ללּפתמ ןופ

 ןקיבלעז םייב ןטלַאהעג ךיז ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא רע טָאה טקנוּפדנַאטש

 ץלַא ,םינוגינ עקיבלעז יד ןעגנוזעג טָאה רע רעמ סָאװ ןוא .רודיס ןשילַאקיזומ

 -תוקיתמ רעד טימ םלוע םעד טרעבױצַאב טָאה רע .טריפעגסיוא ייז רע טָאה רענעש

 ןייז ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רענעט יד טימ ןעמַאזוצ .גנַאזעג ןייז ןופ טייקיד

 ןַא ןפַאשעג םורַא ןצנַאג ןיא טָאה סָאװ ,טייקיור ַא ןסָאלּפעג ךיוא זיא זדלַאה

 ,דובכה-תארי ןוא טייקנביוהרעד ןופ רעפסָאמטַא

 צ

 רעד ןופ ןעמוקעגנָא םיא וצ ןענעז סָאװ ,ןעגנוסירגַאב לָאצ רעסיורג רעד ןופ

 גנערב ,תונזח ןופ טיבעג ןפיוא טעטיװיטקַא רעקירָאי-25 ןייז וצ טלעװ רעצנַאג

 ןושרג ןזח רעטמירַאבטלעװ רעד .עטסקיטכיוװ יד ןופ ןגוצסיוא עכעלטע ָאד ךיא

 : סקידנגלָאפ ןבירשעג טָאה ַאטָאריס

 עניימ וצ שזַארוק ןוא טומ ןבעגעג רימ ןבָאה םיתירחש עקידמיארונ-םימי ענייד,...

 ,דנַאלסױא ןיא קידנעייז סָאװ ,טשינ רעדנּוװ ןייק רָאג זיא רעבירעד ןוא םיפסומ

 ענעביוהרעד ענייד טלעפעג רימ ןבָאה ,םיפסומ עקידמיארונ-םימי יד קידנענװַאד ןוא

 ..."םיתירחש

 עצנַאג ןיא טשרעהַאב ןַאמרעש רבח... :ןבירשעג ױזַא טָאה יקציוועסוק השמ

 ןוא טיײקשילַאקיזומ ,טייקכיוה עשינעמכַאפ ןייז ;ףורַאב ןייז טנעצָארּפ טרעדנוה

 ףיוא ץלַא -- חסונ רעלענַאיצידַארט ןייז ,תוליפת עלַא רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט

 -סעטָאג םוצ ץרא:ךרד ןוא קיטע ןופ ןעמַאר יד סױרַא טשינ טייג -- טרָא ןייז

 ,.."טסניד

 ןושאר ןזח רעד ןעוו ,הפוקת ַא טכַאמעג ךיז טָאה'ס, : רעטרעוו סטַאטשנזיײא דוד ןופ

 ,ןטערטרַאפ טנכייצעגסיוא רָאנ טשינ םיא טָאה ןַאמרעש ןוא עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא

 טלָאמעד בָאה'כ סָאװ ,ןכַאז עיינ ןעגניז וצ עיציבמַא יד טַאהעג ךיוא טָאה רָאנ

 רערעווש ןייז ןוא (רוד-סַא) תבש תלבק סיקסווָאקַאווַאנ ליּפשייב םוצ יװ ,ןעגנוזעגנייא

 ,ץנַאלג ןוא רּוװַארב לופ ױזַא טימ טריפעגסיוא טָאה רע סָאװ ,(רוד-סע) םלוע ןודא

 ..."ןייז אנקמ טנעקעג םיא טלָאװ רָאנעט רעכיוה ןייא טשינ זַא

 ,טלעוו-םינזח יד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ םענייא ןופ גנוצַאשּפָא יד --- ףוס םוצ ןוא

 :יקסווָאקַאלימ .פ

 ,ןעמָארטש-סנבעל עשינזח ייווצ ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןענַאמרעש ייב.2

 ךיז ןסיגנעמַאזוצ ןוא ןדניבנעמַאזצ םענייק ייב ןעוועג חילצמ טשינ ןבָאה סָאװ
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 ךיא .ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז ייז ןבָאה ןיילַא ןענַאמרעש ייב זיולב .םיא ייב יװ ױזַא
 ץשיקסווָאדנַאװעל-שירעצלוז עיינ סָאד ןוא תונזח-חרזמ עשידיי עטלַא סָאד : ָאד ןיימ
 יד ןופ טלַאהניא םעד ןוא עטצעל יד ןופ םערָאפ יד ןעמונעג טָאה רע .טַארָאטנַאק
 טעמכ זיא'ס סָאװ ,עשידיי-שיסַאלק ַא ןרָאװעג תונזח ןייז זיא םורַא ױזַא ןוא עטשרע
 ?רעעּפָאריײא, רעד רע זיא םורַא ױזַא .רוד רעזדנוא ןופ םינזח יד ייב ןפערט וצ טשינ
 ,העד רעקיסעמ ןופ שטנעמ רעד ,קַאמשעג ןטוג ןופ שטנעמ רעד זיא רע .תונזח ןיא
 יד סייו רעכלעוו ,טקַאט ןטוג ןוא גנוריפפיוא ,ןרעינַאמ ענייש ןופ שטנעמ רעד
 ,?ץלַא וצ םערָאפ עקידנכערּפשטנַא יד ןוא ,ךַאז רעדעי רַאפ טייצ עקידנסַאּפ

 ִצ

 -לעזעג רַאפ שוח ןקרַאטש ַא טַאהעג ןרָאי עטסגנִיי ענייז ןופ טָאה ןַאמרעש סחנּפ
 ןוא טעדנירגעג טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג יקַאט זיא רע ןוא ,טעברַא רעכעלטּפַאש
 ,טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע ,ןליוּפ ןיא "םינזחה-תדוגא; רעד טימ טריפעגנָא
 ןעגנולעג םיא זיא ןַאד ןוא רעדילגטימ 600 טלייצעג טָאה עיצַאזינַאגרָא יד ןוא
 ןרָאװעג זיא גנוטייצ יד .טלעוו-סינזח יד ןעמָאנ ןרעטנוא לַאנרושז ַא ןבעגוצסױרַא
 ,שדוח ןדעי ןענישרעד רעלוגער זיא ןוא "םינזחה תדוגא; ןופ ןַאגרָא רעלעיציּפָא רעד
 םעד רַאפ טגרָאזעג ןַאמרעש טָאה טפירשטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער-טּפיױה רעד יו
 גנונעקרענָא ןעמוקַאב טָאה גנוטייצ יד ןוא ןעלקיטרַא יד ןופ ָאווינ ןשירַארעטיל

 ןטעברַא טכעלטנפערַאפ טּפָא טָאה ןיילַא רע .עשרַאװ ןיא ןזיירק עשירַארעטיל יד ןיא

 תונזח ןוא ללכב קיזומ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג רעד ןגעוו

 ךיוא ןוא תועּפשה עקיטייזנגעק ערעייז ןוא הליפתה תואחסונ יד ןגעװ ,טרפב

 טירט ףיוא טָאה רע .ןליוּפ ןיא םינזח ןוא תונזח ןופ עגַאל רעד ןגעוו ןעלקיטרַא

 -לעזעג רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןזח ןופ ןעזנָא םעד ןרעכעה וצ טימַאב ךיז טירש ןוא

 זיא םיורט ןייז .עגַאל עלעירעטַאמ ןייז ןרעסעברַאפ ךיוא םעד ךרוד ןוא טפַאש

 טעדליבעגסיוא ןלָאז סע ּוװ ,רַאנימעס-םינזח ַא ןליוּפ ןיא ןפַאש וצ ןעוועג רעבירעד
 ,םינזח עטלושעג ןופ ןערדַאק ןרעוו

 ןוא תונזח ןשיליוּפ ןופ רעגָאזטרָאװ רעטסקיגָאװ רעד ןעוועג זיא ןַאמרעש סחנּפ

 ןבָאה סָאװ ,םינזח עלַא יד ןופ טכער יד רַאפ רעפמעק רעד ןעוועג ךיוא זיא רע

 רעזייווגעוו ןוא רערעל רעייז יוו ױזַא תונזח ןינע םעד טסַאפעגפיוא זייוולייט שטָאכ

 ןיא רוביצ-יחילש יד ןופ רוביצ-חילש רעד ןעוועג זיא רע .ןענַאטשרַאפ סע טָאה
 ,ןליוּפ ןקידהמחלמרַאפ

 צ+

 ןַאמרעש זיא ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעביא ןטערטעג ןבָאה לוויטש עשיצַאנ יד ןעוו

 סָאד סָאװ ,ןסַאּפמַאל עסייוו עטיירב ןוא לטיה ץרַאװש ַא טימ ןרָאװעג *ןעקנָאשַאב,

 .עטלעטשעגנָא-היוול "עטריגעליווירּפא עדַאגירב רעד וצ טרעהעג רע זַא ,טיײידַאב טָאה

 ןגילפ יװ ןענעז סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט יד ןייז רבקמ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע

 רעבָא םיא טָאה ןעמ .ןטײקנַארק ענעדישרַאפ ןופ ןסַאג רעװעשרַאװ יד ןיא ןלַאפעג
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 זיא רע יוװ ,גנַאל ױזַא רָאנ ןבעל טזָאלעג

 .ערעדנַא ןבָארגַאב ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג

 -רעד ןעוועג סע ןיא ױזַא ךוב ןייז ןיא

 ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ווָאקרוט סַאנָאי טלייצ

 -םליפ ַא ןילרעב ןופ טכַארבעגּפָארַא

 ןיא טיירדעג טָאה סָאװ ,עיצידעּפסקע

 עיזַא ןעמָאנ ןרעטנוא םליפ ַא ָאטעג

 ןעוועג זיא ליצ רעייז .עּפָארײא-לטימ ןיא

 לגיּפש ןעמורק ַא ןיא ןדיי יד ןזייוו וצ

 -ןטָאש יד ןכיירטשוצרעטנוא לעיצעּפס ןוא

 ערעדנַא ןשיװצ .ןבעל ןשידיי ןופ ןטייז

 -עצָארּפ-היוול ַא טמליפעג ךיוא ייז ןבָאה

 ןענעז סע רעכלעו ןופ שארב ,עיס

 ןוא ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד 'ּפָארּפ ןעגנַאגעג

 ןלױוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 .תוברוח ןיא עגָאגַאניס-עקצַאמָאלט יד

 עלעיצעּפס ןוא ךעלתילט ,סעגָאט ןיא ןָאטעגנָא עלַא ,רָאכ ןטימ ןַאמרעש ןוח

 ,ךעלטיה עקיטנַאקריפ

 תעשב געװ ןטצעל ןייז ןיא טזײרּפשעג ןַאמרעש סחנּפ טָאה ױזַא ךיוא זַא ,ךעלגעמ

 .סעיצקַא עשטייד יד ןופ רענייא

 עיפ ַאר גָאיל ביב

 1934 רעבמעצעד ,ןליױּפ ןיא םינזחה תדוגא רעד ןופ ןַאגרָא-שדוח ,ײטלעוו-םינזח יד,

 .(21-15 ז"ז) 1925 רַאונַאי ;(12-1 ז"ז)
 ןדיי עשילױּפ ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ ..'ףטווטנ סע זיא יװַא; :ווָאקרוט סַאנגַאי 2

 .(243 ,131 ,121 ז"ז) 1948 ,עניטנעגרַא ןיא

 ביבא-לת ,בוׂשַאטס רפס ,"בושַאטס דילי -- ד"יה ןמרש סחנּפ ןוחה, :ירוש ג .ש .מ .3

 ,(335-331 ז"ז) 2

 -230 ז"ז) 1962 ביבא-לת ,בושַאטס רפס ,"בושַאטסב ירוענ ימיממ :ןמרש סחנּפ 4

.)4 

 ביבאילת--םילשורי ,השרו ןושאר ךרכ .םיובנירג קחצי ךרוע ,תויולנ לׁש הידפולקיצנא 5

.)312 '/( 2 

 ,102 ,101 ,91 ,24 ז"ז) ,1957 ָאטנָארָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ :ץינלָאטס ןתנ 6

.)3 



 ןליוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג





 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -עג .רָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ --- םייל זוגָא

 -רַאטימ ַא ןעוועג ןוא ענליוו ןיא טבעל

 -יימ; רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןופ רעטעב

 עכעלטע וצ קיזומ טסַאפרַאפ טָאה ."םיד

 .ןעמַארגָארּפ

 -עט רעשידיי : ןָאסנערעּפ ,ווָאקרוט ,רעגנַאמ
 .(2523 'ז) 1968 קרָאי-וינ ,עּפָאריײא ןיא רעטַא

 -ןינ ,ענליוו-גנוי רָאי 25 : ןַאר רעזייל ,דער

 .(23 '|) 1955 קרָאי

 -עג .ןירערעל-גנַאזעג -- האל ןַאמענַא
 ןגנוי ןיא ןוא לטעטש ןיילק ַא ןיא ןריוב

 רעטסעווש .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רעטלע

 טקידנעעג .ןַאמעגַא השמ טנעגיריד ןופ

 הלהק רעשידיי רעד ייב ןסרוק-רערעל יד

 יװ ךיז קידנריזילַאיצעּפס ,עשרַאװ ןיא

 .גנַאזעג ןופ ןירערעל

 עלוש-שטיוװעלַאכימ רעד ןיא טעברַאעג

 רעד ןיא רעטעּפש ןוא 51 עלימ ףיוא

 עריא ,68 יקּפילָאװָאנ ףיוא לוש-ווָאכָארָאב

 גלָאפרעד סיורג טַאהעג ןבָאה ןרָאכרעדניק

 -שגנײרַא יז טָאה טעברַא ריא טימ ןוא

 זיא יז .ןעמייה עשידיי ןיא דיירפ טגנערב

 .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 ןופ ךוב-רוכזי-רערעל : ןַאדשזאק .ש.ח .דער

 1954-1952 קרָאי-וינ ,עשרַאװ ןיא ןלושדָאשיצ

 .(4 'ז)

 ןריובעג .טנעגיריד -- הׂשמ ןַאמעגַא
 -עג .עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא

 -יכולמ רעשיליוּפ רעד ןיא קיזומ טנרעל

 -יד טקידנעעג ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רעש

 רָאסעּפָארּפ ןטנַאקַאב םייב סָאלק-טנעגיר
 .ועיאידרעב ןַאירעלַאװ

 ייב רָאכ-רעמַאק םעד טריגיריד טָאה רע

 ןיא ?רעטַאעט ןלַאטנעמירעּפסקע; םעד

 -עג טָאה רע ןעוו ,ןטייצ ןעוועג .עשרַאוװ

 .סעלוש עשידיי ןיא ןרָאכרעדניק טריפ
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 -יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא זיא רע

 ,עיצַאּפוקָא

 ןופ ךוב-רוכזי-רערעל : ןאדשזַאק .ש.ח .דער

 1954-1952 קרָאי-וינ ,עשרַאוו ןיא ןלושדָאשיצ

(1' 4). 

 -רָאכ ןוא רעלדיפ -- ןמלק קינדָארנָא
 ןיא טבעלעג ןוא ןריובעג .טנעגיריד

 ערעל עטשרע יד .קצָאלּפ ייב ,דָארגעשיװ

 -עג רעטעּפש ,רעטָאפ ןייז ייב ןעמוקַאב

 ךיז רעביא ךס ַא .קצָאלּפ ןיא טנרעל

 הגרדמ עכיוה ַא טכיירגרעד ןוא טעברַאעג

 רעקִיעפ ךיוא ןעוועג .ןליּפש-לדיפ ןיא

 .סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ ןופ טנעגיריד

 -עג ךיז המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ןוא טילּפ ַא יװ קָאטסילַאיב ןיא ןענופ

 ןשיכולמ ןיא ןטעברַא טרָאד ןבילבעג

 ,ןרָאכ ךיוא טריפעג .רעטסעקרָאדָאידַאר

 ןביוהעגנָא 1941 ןיא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 -מוא רע זיא ,דנַאלסור ןגעק המחלמ יד

 | .ןעמוקעג

 .ועשטַאכָאס סקנּפ : ןַאמסייוו ןוא ןייטש .דער

 .(133 'ז) 1962 בו'צכוס יאצוי ןוגרא

 -- (--1906) לָארַאק ץילרעטסוַא
 ןוא עשרַאװ ןיא ןריובעג .רעקיזומיזַאשזד
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 ירוי טנרעלעג עלוש-לטימ ןקידנע ןכָאנ

 ןוא טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןפיוא

 ענייז .עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא ָאנַאיּפ

 ןרָאסעּפָארּפ יד ןעװעג ןענעז סרערעל
 ךיז טָאה רע .יקסוָאלַאכימ ןוא יקצידוי

 ןוא עינָאמרַאהסופ ןיא טריזילַאיצעּפס

 ןפרָאװעגרעביא ךיז רע טָאה רעטעּפש

 -יוועג ַא .ןטנעמורטסניא-עיסוקרעּפ ףיוא

 ןטימ טליּפשעגטימ רע טָאה טייצ עס

 -ץּפש ןוא ןַאגַאק בוקַאי ןופ רעטסעקרָא

 -רָא ןַא טעדנירגעג ןיילַא רע טָאה רעט

 טעברַאעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעטסעק

 -ענַאּפָאקַאז ןוא ץיװָאטַאק ,גרעבמעל ןיא
 .ַאקוורושטשַאי

 ןיא ןעועג רֹע זיא המחלמ רעד תעשב

 טימ רע זיא רעטעּפש ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר

 -נַא לַארענעג ןופ ײמרַא רעשילוּפ רעד

 ךָאנ .לארׂשי-יץרא ןייק ןעמוקעג סרעד

 רע טָאה הנידמ רעד ןופ גנוײטשטנַא רעד

 ,רעטסעקרָא-ָאידַאר ןטימ טעברַאעגטימ

 ."ל"הצ ילג; ףיוא טפָא קידנטערטסױרַא

 ףיוא טייצ ערעגנעל ַא ךיוא טליּפשעג

 ,"לצרה רודואת, ףיש רעד

 רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ יד ןופ ןעוועג

 ,דלָאג קירנעה ןופ

 -ַאיּפ ,רָאסעּפָארּפ -- קיוודול ןייטשרוא
 רעד ןיא טבעלעג .רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינ

 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןופ הפוקת

 -סיוא יוװ ןעוועג טנַאקַאב ןוא עשרַאװ ןיא

 ןעועג זיא רע .טסינַאיּפ רעטנכייצעג

 -ָאמרַאהליפ ןופ דילגטימ רעקירָאיגנַאל

 טגעלפ ןוא עשרַאװ ןיא רעטסעקרָא ןשינ

 -גיז עטסעב יד ןטרעצנַאק ףיוא ןטײלגַאב

 -ורטסניא-ןזָאוטריױװ ןוא ןטסילָאס-סרעג

 טרילָארטסַאג ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאטנעמ
 ,ןלױּפ ןיא

 -ענלֲַא ןיא טרָא ןקידובכב ַא ןעמונרַאפ

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 קיזומ רעשילױוּפ רעד ןופ ןבעל םעניימ

 -גיא ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג קיטייצכיילג ןוא

 טָאה רע .קיזומ רעשידיי רעד רַאפ סערעט

 עשידיי ןיא טקילײטַאב ךיז עביל טימ

 .ןעגנומענרעטנואיקיזומ

 זיג מהניזמסתנ2 0 218280544 1

 רעהזיפ?8יט8 1932 (37 יז);

 -גנַאזעג ןוא ןירעגניז -- אזלע לַאדניא
 ןוא ענליו ןיא טבעלעג .ןירָאסעּפָארּפ

 ןשידיי ןיא גנַאזעג ןופ ןירָאסעּפָארּפ ןעוועג

 עטכער יד ןעוועג .טוטיטסניא-קיזומ

 ןייטשניבור לאפר רָאטקעריד ןופ טנַאה

 -קַאטקעּפסיערעּפָא עסיורג ןריפפיוא םייב

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעל

 -עט רעשידיי : ןַאסנערעּפ ןוװַאקרוט ,רעגנַאמ

 ,(249 ,248 ,247 ז"ז) עּפָאריײא ןיא רעטַא

 ןוא טסינַאיּפ --- וװַאלסידַאלװ רעגייא
 -עג .שזדָאל ןיא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק

 ןבירשעג .עשרַאו ןיא רעטעּפש טנרעל

 ךיוא יוװ ,יַאטַאװָאדנערט, םליפ םוצ קיזומ

 .ןַאדרַאװ-דלַאוװירפ ןָאנעז ןופ ןטסקעט וצ

 ןוא זירַאּפ ןייק קעװַא המחלמ רעד רַאפ

 ּוװ ,עקירעמַא ןייק ,טרָאד ןופ ,רעטעּפש

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב ךיז טניפעג רע



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןוא ןזח -- (--1910) ףסוי ןַאטלעדיײא
 .םידיסח רעצישזדָאמ ןופ טמַאטש .רעגניז

 -ייניס, רעד ןיא ןזח ןרָאװעג רָאי ןצכעז וצ

 ןייק קעװַא רעטעּפש .עשרַאװ ןיא לוש

 .ענליוו ןייק טרָאד ןופ ןוא גרעבמעל

 ןטרעצנַאק ףיוא ןטערטסױרַא טפָא טגעלפ

 -רַא טימ ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיי טימ

 ןעמונעג ליײטנָא טָאה .סערעּפָא ןופ סעי

 ןיא בושי ןשידיי ןופ ןבעל-רוטלוק ןיא

 ןעוועג טבילַאב םעד קנַאד ַא ןוא ענליוו

 -לעזעג רעשידיי רעד ןופ ןזיירק עלַא ןיא
 .טפַאש

 -ענלײטנָא יד ןשיווצ ןעוועג ָאטעג ןיא

 -עטילישיטסיטרַא ענעדישרַאפ ןיא רעמ

 ךיז רע טָאה ױזַא ןוא ,ןטנוװָא עשירַאר

 םַארגָארּפ ןטשרע ןיא טקילײטַאב ךיוא

 זיא רע .ָאטעג ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ

 ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג ךיוא

 רעד רעטנוא ָאטעג ןיא רָאכ ןשיערבעה

 יד ןופ .ןיקשַאמרוד ףלָאװ ןופ גנוטייל

 וצ זיא ןטרעצנָאק יד ןופ ןעמַארגָארּפ

 -ָאס יד ןשיװצ ןעוועג זיא רע זַא ,ןעז

 .ןטסיל

 רעגַאל ןיא ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא רע

 ןייק קעװַא המחלמ רעד ךָאנ דלַאב ןוא

 -ַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש .עקירפַא-םורד

 ןַא טמענרַאפ רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא טצעז

 עקיטרָאד יד ןשיװצ עיציזָאּפ ענעעזעגנָא

 ,םינזח

 אטילד םילשורי : יקצעשזרַאװד קרַאמ ר"ד
 ,249 זיז) 1948 זירַאּפ .םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא
 ןופ ךובגָאט : קורק ןַאמרעה ; (293 ,289 ,9
 ;(350 ,263 ז"ז) ,1961 "ָאווי ,, ,ָאטעג רענליוו
 ילוי ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,

 ,(23 'ז) 1938 רעבמעטּפעס ; (17 ,16 ז"ז) 8

 -- (1943--1900) ןַאירַאמ גרעבנעטלַא
 .טנעגיריד ןוא רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינַאיּפ

 ןיא טנרעלעג ןוא עשרַאו ןיא ןריובעג
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 ןופ עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא גרעבמעל
 -טּפש ,טפַאשלעזעג-קיזומ רעשיליוּפ רעד

 ןילרעב ןיא רוטנעגיריד טרידוטש רעט

 ,ץיליפ רעדנַאסקעלַא רָאסעּפָארּפ ייב

 ןעועג גרעבמעל ןייק ןעמוקירוצ ןכָאנ

 ןשיליוּפ ןיא רָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא טסילָאס

 -עּפָא רעד ןיא רָאטיטָאּפערַאק ןוא ָאידַאר

 ןופ טנעגיריד ןעוועג טייצ עגנַאל ַא .ער

 גרעבמעל ןיא רָאכ-רעטעברַא ןטשימעג

 -נָאק עשינָאפמיס ןריגיריד טגעלפ ןוא

 -רָא ןשינָאמרַאהליפ ןקיטרָאד ןופ ןטרעצ

 ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג ַא .רעטסעק

 .עשרַאװ ןיא ,;168/ 1,661" ןופ טנעגיריד

 ןעוועג רע זיא 1941--1929 ןרָאי יד ןיא

 ערעּפָא רעשיכולמ רעד ןופ טנעגיריד

 ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד .גרעבמעל ןיא

 ,סיצַאנ יד

 1460 '1266082 13123202014 : תעזיט 1

 2018ס/ 1 סססָא יש 201806 שא 48 1{ 48

 וט168 0. 1884 0 1964 (1ג7);) 210ממ

 411664: 2!טלעצ8 יטס זהטסט16, 8 297021.
 זיטסיש -- 37

 -רע --- (1924--1849) ללה ןַאמרעטלַא
 -סור ןיא ןריובעג .שזדָאל ןיא ןזח רעטש

 ןעוו .ועיַאלָאקינ ןיא ןזח ןעוועג ןוא דנַאל

 יד ןרָאװעג טיינַאב 1887 רָאי ןיא זיא'ס

 ללה זיא שזדָאל ןיא עגָאגַאניס עסיורג

 -רעביא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןַאמרעטלַא

 ,תונזח סָאד ריא ןיא ןעמענוצ

 טיובעגפיוא זיא עכלעוו ,עגָאגַאניס יד

 רעלעירטסודניא ןסיורג ןכרוד ןרָאװעג

 -נעש יד ןופ ןעוועג זיא ,יקסנַאנזָאּפ .ק .י

 גנוריפנָא עקיטסייג יד .ןליוּפ ןיא עטס

 יכדרמ ר"ד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא

 זיא טסנידסעטָאג רעד ןוא ָאדיורב באז

 ןזח ןופ תוסּפורוטּפא רעד רעטנוא ןעוועג

 .ןַאמרעטלַא ללה



248 

 -ןָאטירַאב עקיזיר ַא טגָאמרַאפ טָאה רע;

 ןיא "ַאלק רעקידרענוד ַא טימ עמיטש-סַאב

 ןופ רענעק רעסיורג ַא ןעוועג ,"ךייה רעד

 -פַאהרעטסומ ַא ןוא הליפתה תואחסונ יד

 ַא .טסקעט ןופ רָאטַאטערּפרעטניא רעט

 .ןוירוא-רב ַא ןעועג רע זיא םעד ץוח

 ןענַאטשעג רע זיא רָאי קיצרעפ-ןוא-ןביז

 ןופ רעטלע ןפיט ןזיב ןוא ןטסָאּפ ןייז ףיוא

 תדובעב ןעוועג שמשמ רע טָאה רָאי 5

 ,שדוקה

 1924 טסוגיוא ,עשרַאו ,"טלעוו-םינזח יד,
 "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; (23 'ז)

 1927 רעבָאטקָא ; (10 'ז) 135 ינוי ,עשרַאװ
 ,(18 'ז) 1938 יַאמ ; (10 'ז)

 -ערָאעטירעקיזװמ -- לעװַאּפ טלַאהנַא
 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .גָאלָאקיזומ ,רעקיט

 ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .עקָארק ןיא

 ןוא ?טפַאשלעזעג-קיזומ רעשידייא רעד

 עשיטערָאעט יד ןופ רערעל ןעוועג זיא

 לושקיומ רעשידי רעד ןיא םידומיל

 ַאשזור ר"ד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 ,ןײטשרעה-דלָאנרַא

 ןוא רעגניז -- לווייפ יקצעיװַארטסָא
 עטסגניי יד ןופ ןוא ץלעק ןיא ןריובעג .ןזח

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -טלַא ןייז טימ .םינזח ייב ןעגנוזעג ןרָאי

 -עהוצ יד טרעביױצַאב רע טָאה עלעמיטש

 -רַאפ ןיא ןריטרעצנָאק טגעלפ ןוא רער

 ןעמוקַאב ןכָאנ .ןלױּפ ןיא טעטש ענעדיש

 ןזח ןרָאװעג רע זיא רָאנעט ןשיריל ןייז

 רע זיא 1938 רָאי ןיא ןוא ,שזדָאל ןיא

 .עניטנעגרַא ןייק קעװַא

 ןייק ןעמוקעג רע זיא סערייא-סָאנעוב ןופ

 רעד ןופ ןזח זיא רע ּווװ ,עלישטדָאגַאיטנַאס

 ןופ רעבָאהביל ַא יװ .הלהק רעשידיי

 ןיא ליײטנָא ךיוא רע טמענ טרָאװ ןשידיי

 -לעזעג ןופ ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עלַא

 ,רעטקַארַאכ ןכעלטפַאש

 סערייא-סָאנעוב ,םינזחה רפס : לקדה .ק .י

 ,(137 'ז) 8

 סָאװ ,ןירערעל עגנוי -- ַאננַא רעסָא

 רעװעשרַאװ ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה

 ןײלַא ןוא טריזינַאגרָא טָאה יז .ָאטעג

 ןיא ָאירט--ןעיורפ ַא ןיא ןעמונעגלײטנָא

 -עגפיוא זיא סָאװ ,ךַארּפש עשיליוּפ רעד

 -רעד סיורג טימ ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 ןטערטפיוא ָאירט ןטימ טגעלפ יז .גלָאפ

 .ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ענעדישרַאפ ףיוא

 -עוב ,ןעועג סע זיא ױזַא : װַאקרוט סַאנַאי

 .(204 '/) 1948 סעריײא-סָאנ

 -עמַאק ,רעלדיפ -- ר"ד ,קירנעה עטּפַא

 -עג ןוא ןריובעג ,ןקסע-קיזומ ןוא טסילַאר

 ןוא ירוי טקידנעעג .עקָארק ןיא טנרעל

 טליּפשעג .טַאקָאװדַא רעטנַאקַאב ןעוועג

 -סױרַא טפָא ןוא רעטסעקרָא-רעמַאק ןיא

 -טימ יד ןשיוװצ ןעוועג .ָאלָאס ןטערטעג

 -לעזעג-קיזומ רעשידיי; רעד ןופ רעדנירג

 טנעדיזערּפ רעקירָאיגנַאל ןוא ?טפַאש

 ,רעריא
 "מעל ןייק ןפָאלטנַא המחלמ רעד תעשב

 ,1942 ןיא ןעמוקעגמוא ןוא גרעב



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -יזָאּפמָאק --- (--1909) ןד שטיוװָאנַארַא
 ןיא ןריובעג .רעקיטירק-קיזומ ןוא רָאט

 ,טחוש-ןזח םעד ,רעטָאפ םייב .קסוטלוּפ

 םעד עקבייל ייב ןוא שזעפלָאס טנרעלעג

 ---1928 ןרָאי יד ןיא ,לדיפ -- רעמזעלק

 -נָאק רעװעשרַאװ רעד ןיא טנרעלעג 1

 ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןוא עירָאטַאװרעס

 .עיציזַאּפמָאק ןופ טיבעג ןפיוא שירעפעש

 טרידוטש טָאה רע ּוװ ,זירַאּפ ןיא 1922 ןופ

 רַאזעצ, נ"א לושכיוה-קיזומ רעד ןיא

 ןפיוא קיטעט ןעוועג קיטייצכיילג ."קנַארפ

 רעד ייב קיזומ רעשיגרוטיל ןופ טיבעג

 ,זירַאּפ ןיא הליהק רעשידיי

 -קנַארפ ןיא עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב

 -ניא ערעסערג עכעלטע ןבירשעג ךייר

 עכלעוו ןשיוצ .,ןעגנופַאש עלַאטנעמורטס

 יד זיא "ירדנ לכק עמעָאּפ עשינָאפמיס יד

 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז .עטסקיטכיוו

 יד ןעוועג טעמדיוועג ןוא טנורגרעטנוא

 םוצ .ןלױּפ ןיא תוליהק ענעמוקעגמוא

 ןכרוד ןרָאװעג טריפעגסיוא לָאמ ןטשרע

 ןיא ָאידַאר םייב רעטסעקרָא ןשינָאפמיס

 .ךיירקנַארפ --- זולוט

 רדסכ טפַאש רע ּוװ ,לארשי ןיא 1947 ןופ

 "עגלַא ףיוא ןוא עשידיי-קידלארשי ףיוא
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 : ןעגנופַאש ענייז ןשיוצ ,סעמעט עניימ

 -רַאװק ַא : "רחשה; עמעָאּפ עשינָאפמיס ַא

 -ץָאּפ ַא :ןוויטָאמ עשיגרוטיל ףיוא טעט

 ;הנבל רעד וצ רעִילפ יד טעמדיוועג ,עמ

 -ָאלקלָאפ ףיוא טיובעג ערוטרעווּוא ןַא
 -ָאלָאס רַאפ רעדיל ןוא תודוסי עשיטסיר

 -סיוא רעטסטלוב רעד .רָאכ ןוא גנַאזעג

 יד זיא טלעװ רעכעלרעניא ןייז ןופ קורד

 רמא, רָאכ ןוא רעטסעקרָא רַאפ גנופַאש

 -ומלת ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,"וקית ײבַא

 .ןוויטָאמ עשיד

 רעד ןיא טנעגיריד:רָאכ ןעוועג זיא רע

 -ץּפש ,הפיח ןיא עגָאגַאניס רעלַארטנעצ

 עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא רערעל רעט

 גָאט ןקיטנייה ןזיב זיא ןוא ביבא--לת ןיא

 -עלגעט רעד ןיא רעקיטירק-קיזומ רעד

 -רָאפניא'ל גנוטייצ רעשיזיוצנַארּפ רעכ

 ,ביבא-לת ןיא ןָאיסַאמ

 : א

 ןקיטסייג ןייז ןיא זיא שטיוװָאנָארַא ןד

 -ָאיצידַארט יד טימ ןדנובעג לעטשנייא

 רבע רעזדנוא ןופ ןטרעוװ-רוטלוק עלענ

 -וצסיוא עקיזָאד סָאד טבערטש רע ןוא

 טקיטייװ רע .ןעגנופַאש ענייז ןיא ןקירד

 סױרַא ןזייוו סָאװ ,ןעגנוניישרעד עלַא ףיוא

 רוקמ ןופ ךיז ןרעטייוורעד ןופ םינמיס

 ןשיווצ גנודניברַאפ יד ןפַאש טפלעה ןוא

 טימ תוצופת יד ןיא קלָאפ ןופ קיזומ רעד

 ןיא קיזומ רעינ רעד ןופ ןעגנַאלק יד

 ,לארׂשי תנידמ

 1934 רעבמעווָאנ ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד,
 :אטילש .י ;(17 'ז) רעבמעצעד ; (9 'ז)
 ז"ז) 1960 ביבא-לת ,הירצויו תידוהיה הקיסומה
 -מיסה םלוע : ץיונדרג ,ע .פ ר"ד ; (277 6

 .(532 'ז) 1950 ביבא-לת ,הינופ

 חשזריז

 -עג .טסינַאיּפ -- טנומגיז שטיװָאנָארַא

 רעד ןיא עשרַאװ ןיא קיזומ טנרעל

 -ןעּפָאש ןופ ןעמָאנ ןפיוא לושכיוה-קיזומ
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 -עמ םענעדלָאג ַא ןעמוקַאב ןקידנע םייב

 ףיוא ןטערטפיוא רעטעּפש טגעלפ .לַאד

 רעװעשרַאװ רעד ןופ לָאז ןיא ןטרעצנָאק

 -רַאהליפ רעד ןיא ןוא עירָאטַאװרעסנָאק
 .עינָאמ

 8832 21269186 11080סיט8מש- 12.10.30-

 -- רָאדיזיא שטיװָאקשָאמ"ףָאלרָא
 טייצ רעד ןיא .רערעל-קיזומ ןוא רעלדיפ

 ןעמוקעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 גנַאזעג ןופ רערעל ןעוועג .קצָאלּפ ןייק

 רעד ןיא רעטסעקרָא ןַא טעדנירגעג ןוא

 -נָא ןוא ןפַאשעג ךיוא .עיזַאנמיג רעשידיי

 ןיא רעטסעקרָא-"יבכמ, ןטימ טריפעג

 ,טָאטש רעד

 .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 : גרעבנזייא והילא ךרועה

 ,"הרונמה, תאצוה ,הלהקה
 ,(427 'ז)

 תודלות ,קצולּפ
 1967 ביבאילת

 ,טסינָאפָאליסק -- לארׂשי ירשנינָאלרָא

 .רָאדיזיא ןופ ןוז .גָאגַאדעּפ ,טסינַאיּפ

 רע ּוו ,קצָאלּפ ןייק דניק סלַא ןעמוקעג

 ,גנודליב ןייז ןעמוקַאב ןוא טנרעלעג טָאה

 ןיוש ןוא קיזומ וצ טבַאגַאב רעייז ןעוועג

 סיורג טימ ןטערטעגסױרַא דניק סלַא

 -ָאליסק ףיוא ןטרעצנָאק ענייז .גלָאפרעד

 ,גנורעדנוװַאב ןפורעגסיורַא ןבָאה ןָאפ

 -עגסיוא סעיצוטיטסניא עשידיי יד ןבָאה

 -עגנייא טפָא ןוא ןטייקיעפ ענייז טצונ

 ןענעז סע עכלעוו וצ ,ןטרעצנָאק טנדרָא

 ,ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ןעמוקעג

 ןופ טייצ רעד ןיא ןעגנולעג םיא זיא סע

 ןלױּפ ןופ ןפילטנַא וצ עיצַאּפוקָא רעד

 ןשיווצ ךיז רע טניפעג ָאד ,לארׂשי ןייק

 ,ביבא-לת ןיא רעקיזומ עטסקיטכיט יד

 : גרעבנזייא והילא ךרועה
 .(429 'ז) ,הלהקה

 תודלות ,קצולּפ

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 קיטעט ןעוועג .רעגניז -- ןועמש קוילרָא
 רע .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא עשרַאװ ןיא

 ןיא טקילײטַאבטימ טפָא רעייז ךיז טָאה

 יו רָאכ-רואינש ןסיורג ןופ ןטרעצנָאק

 ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג ַא .טסילָאס

 עשילױוּפ ןיא רעטקילײטַאבטימ רעליבַאטס

 .סעטערעּפָא

 ךענעה ןופ ערעּפָא רעד ןיא ןטערטעגסױרַא

 ."שבש תב ןוא דוד; ןָאק

 ביבא-לת ,ךוברָאי : רעװַאקַאטרַאט חירא .דער
 -רעביא יד : װַאקרוט טנומניז ; (342 'ז) ,7
 ז"ז) 1961 סערייא-סָאנעוב ,הפוקת ענעסירעג
57 330). 

 ריד .ַאשוור ןייטשרעה * דלָאנרַא
 -ייֵל ,ןיגָאגַאדעּפ ,ןיטסינַאיּפ --- (=--1896)

 ןיא ןריובעג .עלוש-קיזומ ןופ ןירעט

 -ָארק ןיא טנרעלעג ןוא (עשייר) וװָאשעשז

 קעװַא ןוא עיּפָאזָאליפ טקידנעעג .עק

 .ןיו ןיא עידוטס-קיזומ ריא ןייז ךישממ

 -ַאל ישזעי ןרָאסעּפָארּפ יד ייב טנרעלעג

 דרַאװדע ןוא  ַאטָאריס ָאעל ,שטיוועל

 ,ןלױּפ ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ .ןַאמרעיױטש

 ןירערעל-עיזַאנמיג ןעוועג טייצ ַא יז זיא

 -ַאב ךיז רעטעּפש ןוא ץעיװָארטסָא ןיא

 -נירגעג טָאה יז ּוװ ,עקָארק ןיא טצעז

 .לושקיזומ עשידיי ַא טריפעגנָא ןוא טעד

 ,טריזינַאגרָא טוג ןעוועג זיא לוש יד

 -ָאס ,לדיפ ,ָאנַאיּפ רַאפ ןסַאלק ןעוועג

 ןוא םידומיל עשיטערָאעט ,גנַאזעג-ָאל

 עטוג טעברַאעג טרָאד ןבָאה'ס .קימטיר

 -יא טכיזפיוא יד ןוא תוחוכ עשיגָאגַאדעּפ

 -עג עטנַאקַאב טַאהעג ןבָאה םעלַא רעב

 ,סרעוט עכעלטפַאשלעז

 ןילַא ,ןיטשרעה-דלָאנרַא ר"ד יורפ

 לוש יד טריפעג טָאה ,ןיטסינַאיּפ עקַיעפ ַא

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב

 וצ ןעגנולעג ריא זיא 1929 ןיא ,המחלמ



 ןליוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -עג טרָאד ןוא גרעבמעל ןייק ןפיולטנַא

 .ָאנַאיּפ ןופ ןירערעל יו טעברַא

 עשירַא ףיוא המחלמ יד טבעלעגרעביא

 -וקעג ןעגנורעדנַאװ ךָאנ ןוא ןטנעמוקָאד

 רעטעברַאַאב ,טנעגיריד -- רעב ןַאנַאב

 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא
 ןעוועג ,רפוס ַא ןופ ןוז ַא יװ .ענליוו ןיא
 -עג .עיצידַארט רעשידיי טימ טּפַאזעגנָא

 ןייטשנרעב .מ .א ןזח ייב קיזומ טנרעל

 רעשיליוּפ רעד ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא

 ןייק קעװַא .ענליוו ןיא עירָאטַאװרעסנָאק

 ןיא ערעל ןייז ןעוועג ךישממ ןוא ,עשרַאװ

 רעד ןיא .עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ

 -רעמַאק ַא טימ טריפעגנָא טייצ רעקיבלעז

 .רעטסעקרָא

 ,קיזומ רעשידיי ןופ טסַאיזוטנע ןַא ןעוועג
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 -עג יז טָאה ָאד ךיוא .לארׂשי ןייק ןעמ

 ךופ ןעמָאנ ןפיוא לושקיזומ ַא טעדנירג

 ןטוג ַא ןברָאװרעד ךיז ןוא לעגנע לאוי

 .ןעמָאנ

 ןעצ ןרָאװעג 1927 ןיא זיא סע ןעוו ןוא

 ןילַא רע טָאה ,טיוט סלעגנע לאוי ןופ רָאי

 -נָאק רעװעשרַאװ ןופ לַאז ןיא טריזינַאגרָא

 -עג טרעצנָאק ןסיורג ַא עירָאטַאװרעס

 זיא סָאװ ,טרעצנָאק רעד .ןלעגנע טעמדיוו

 זיא ,19237 יַאמ ןט9 םעד ןעמוקעגרָאפ

 ןופ) עטיוועל ןָאעל ךרוד ןרָאװעג טנפעעג

 ןוא (עשרַאװ ןיא רעריפ עשיטסינויצ יד

 ערעסערג ַא ןטלַאהעג טָאה ןָאגַאב רעב

 ןשיטסיטרַא ןיא .לעגנע לאוי ןגעוו עדער

 -עז הרמז ןעמונעגלײטנָא ןבָאה םַארגָארּפ

 רעד ךיוא יו ,יקצינילק .מ ןוא דלעפגיל

 גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָא-רעמַאק

 -רַאװק-ךיירטש ַא רענייז .ןָאגַאב רעב ןופ

 ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא "ַאקִיַאדוי , טעט

 -רַאו רעד ןופ טרעצנָאק-רעמַאק ַא ףיוא

 .עירָאטַאװרעסנַאק רעוועש

 {925 רַאורבעפ ,עשרַאװו "טלעוו-םינזח יד;

 -רַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; (7 יז)
 ן"ז) 1929 טסוגױא ; (11 'ז) 1927 ינוי ,עש
 -גנוי רָאי 25 :ןַאר רעזייל .דער ; (23 9
 .(23 יז) ענליוו

 -ַאיּפ -- (?-- 1911) שַאדַא ןייטשנעדַאב

 -ָאּפש ןיא ןריובעג .רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינ

 ןיילק סלַא ןעמוקעג ןוא ,ענַיַארקוא ,ַאל

 ןיא ָאנַאיּפ טנרעלעג .ןליוּפ ןייק דניק

 טליּפשעג .עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ

 ןעמַאוצ טפָא ,סרעטסעקרָאיזַאשזד ןיא

 .ןוַאלסינַאטס רעדורב ןטימ

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא
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 -ָאיװ -- (-- 1908) םייח ןייטשנעדָאב

 ןופ רעדורב רערעגניי .טסילעשטנָאל

 -וא ,ַאלָאּפש ןיא ןריובעג .ווַאלסינַאטס

 ןייק ןעמוקעג דניק סלַא ןוא ,ענִיַארק
 -רַאו רעד ןיא קיזומ טנרעלעג .עשרַאװ

 -עפָארּפ יד ייב עירָאטַאװרעסנָאק רעוועש

 1926 ןופ .יקסנַאכָאק ילע ןוא קניצ ןרָאס

 -עג ןוא רעקיזומ רעלענָאיסעּפָארּפ ןעוועג

 לָאמ וצ ןוא ,ָאניק ,ָאידַאר ןיא טליּפש

 ,ןבולק-טכַאנ ןיא ךיוא

 ןרָאװעג ןדַאלעגניא רע זיא 1926 ןיא

 ןיא ןעמענוצלײטנָא ןַאמרעבוה .רב ןופ

 -ץרא ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ

 רע טניפעג ןָא טלָאמעד ןופ ןוא לארׂשי

 .ביבא-לת ןיא ךיז

 -- 1906) װַאלפינַאטס ןייטשנעדַאב
 םענעגייא ןַא טריפעג .רעלדיפ -- (9

 -יַארקוא ,ַאלָאּפש ןיא ןריובעג .רעטסעקרָא
 -רַאװ ןייק ןעמוקעג רעטלע ןגנוי ןיא ,ענ

 רעװעשרַאװ ןיא לדיפ טנרעלעג .עש

 -ַאב יד ןיא טליּפשעג .עירָאטַאװרעסנַאק

 -סירב; ןוא "ַאזַאָאק ןלַאקָאל-טכַאנ עטנַאק

 -סעקרָא םענעגייא ןַא טעדנירגעג ."לָאט

 ,רעט

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 ןטשרע ןיא ,עשרַאו ןיא ןעמוקעגמוא

 -מָאב ַא תעשב ,המחלמ רעד ןופ שדוח

 ,גנורידרַאב

 -קיומ -- םירמ טענַאב"רעגנימנַאב

 -ָארק ןיא ןריובעג .ןיגָאלָאקיזומ ,ןירערעל

 רעשידיי רעד ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא עק
 ןײטשרעה-דלָאנרַא ר"ד ןופ לושקיזומ

 ןיא טנרעלעג יז טָאה רעטעּפש .ַאשזור
 ייב עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ רעד

 תעב .יקצעמיכַאי וװַאלסישזדז רָאסעּפָארּפ

 -רַאפנטַאר ןיא ןעוועג יז זיא המחלמ רעד

 ןעמוקעג יז זיא המחלמ רעד ךָאנ .דנַאב

 .לארׂשי ןייק

 ןוא טסינילָאיװ -- ר"ד ,קערַאמ רעוַאב

 ,קישטוועש רַאקָאטָא ןופ רעליש .גָאגַאדעּפ

 ןעוועג זיא רע ּוװ ,גרעבמעל ןיא טבעלעג

 -ַאװרעסנָאק רעד ןיא רָאסעּפָארּפ-לדיפ

 -ַאמיש לָארַאק ןופ ןעמָאנ ןפיוא עירָאט

 ,יקסווָאנ

 -ילָע רעקיטסייג רעד וצ טרעהעג טָאה רע

 ןַא ןעועג זיא ןוא גרעבמעל ןופ עט

 ןיא טייקכעלנעזרעּפ עטנעקרענָא ןײמעגלַא

 ,טָאטש



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רע

 .רעגַאל רעװַָאנַאי ןיא סיצַאנ

 כז. עינומס 1:160ת04מ: 2281268 29ע00ש
 ןוטסט8410ת, 669 296. 1400. 81

 נפש 6.1 .2.2. 1,606 1949 (33 ז),

 עג ןוא טנעגיריד-רָאכ -- םולש סַאב
 ,טנגעג רענליוו ןיא ןריובעג .רערעל-גנַאז

 -ָעג טָאה רע .שטיװָאלינַאד לטעטש ןיא

 םעד ןקידנע ןכָאנ ןוא ענליוו ןיא טנרעל

 ןיא טעברַאעג רע טָאה ,רַאנימעס-רערעל

 רעד ןיא רערעל סלַא (לָאיצנעשזד) לטעשז

 -גירגעג טָאה רע .לושסקלָאפ רעקיטרָאד

 רעד ןופ ןטנעירוטיבַא יד ןופ רָאכ ַא טעד

 -נָאק ןריזינַאגרָא טפָא טגעלפ ןוא לוש

 זיא רָאכ ןופ רַאוטרעּפער רעד .ןטרעצ

 -עכעלטע ןַא ,רעטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג

 ,רעקיכַארּפש

 המחלמ רעד תעשב ןעמוקעגמוא זיא רע

 רענַאשטּפיל יד ןיא) ןַאזיטרַאּפ ַא יו

 ,(רעדלעוו

 "חלמ רפס : קופב השמו ןמרקוצ קחצי םיכרוע

 תיב ,דחואמה ץוביקה .צוה ,תואטיגה תומ

 ; (709 ,604 ,60ג ן"ז) 1956 תואטיגה ימחול

 ןופ ךוב-רוכזי-רערעל : ןַאדשזַאק .ח.ש .דער
 ךווב .דער ; (230 'ז) ןלױּפ ןיא ןלוש-ָאשיצ
 לטעשז ילוע ןוגרא ,לטעשז סקנּפ : יקפנילּפַאק
 ,421 ,420 ז"ז) 1957 ביבא-לת ,לארׂשי ןיא

72), 

 ,טסילעשטנָאלָאיװ -- קחצי ןַאמקַאב

 ןופ רעדורב רערעגניי .טסיטעטרַאוק

 .םָאדַאר ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .ןועמש

 -נָאק רעשיכולמ רעד ןיא קיזומ טנרעלעג
 יקסנַאכָאק ילע 'פָארּפ ייב עירָאטַאװרעס

 ,מ ייב סַאלק רעלַארעמַאק רעד ןיא ןוא

 ,יקסוועלַאש

 -ךיירטש ןיא לעשטנָאלָאוו טליּפשעג

 -רעסנָאק רעװעשרַאװ רעד ןופ טעטרַאוק
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 -רעסנַאק ןופ סרוקנָאק ַא ףיוא .עירָאטַאװ

 -ץגרָאפ זיא סָאװ ,ןטעטרַאװק-עירָאטַאװ

 רעקיזָאד רעד טָאה ,עקָארק ןיא ןעמוק
 ןטשרע םעד ןעמוקַאב טעטרַאװק רעשידיי

 -ַאק ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה רע .זיירּפ

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָא-רעמ

 ,ןָאגַאב בוד טנעגיריד ןשידיי ןגנוי

 דנַאלסור ןייק ןפָאלטנַא המחלמ רעד תעשב

 ,ןעמוקעגמוא טרָאד ןוא

 -יוא ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,
 וָאלרעּפ קחצי .דער ; (22 'זן) 1939 טסוג
 .(244 '1) םָאדַאר רפס

 ,זָאוטריװ-רעלדיפ -- ןועמש ןַאמקַאב

 -וטש .םָאדַאר ןיא טנרעלעג ןוא ןריובעג

 וצ ןעגנַאגרעד ןוא דנַאלסיוא ןיא טריד

 עכעלטע ןענּוװעג טָאה רע .טעטיזָאוטריװ

 ,ןסרוקנָאק-לדיפ עלַאנָאיצַאנרעטניא

 טעטשטּפיױה יד ןיא טריטרעצנָאק טָאה רע

 ךיז רע טָאה ףוס םוצ ןוא עּפָארײא ןופ

 ןעוועג זיא רע ּוװ ,ךיריצ ןיא טצעזַאב

 -רָא ןשינַאמרַאהליפ ןופ רעטסיימטרעצנָאק

 ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ .רעטסעק

 טריטרעצנַאק טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק

 ,רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ ןטימ

 ,(224 'ז) םָאדַאר רפס : וָאלרעּפ קחצי .דער
 זא 2482 12698186 11080סיט8גמִ}/ע 2;

.5.7.1931 :4,1.1931 

 -ַאס ןיטסינַאיּפ -- םיומיַאירַאמ רַאב

 -רַאװ ןיא ןריובעג .ןיגָאגַאדעּפ ןוא ןיטסיל

 טגנערברַאפ ןרָאי-טייהדניק יד ןוא עש

 -סָאמ ןיא קיזומ טנרעלעג .דנַאלסור ןיא

 ןוא ןיסענג לַאכימ ייב ָאנַאיּפ :עווק

 ,וָאנינַאשטערג רעדנַאסקעלַא ייב עירָאעט

 עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ 1921 רָאי ןיא

 ןפיוא לושקיוומ רעד ןיא טנרעלעג ןוא

 -קעלַא רָאסעפָארּפ ייב ,ןעּפָאש ןופ ןעמָאנ
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 -ַאיּפ יד טקידנעעג .יקסווָאלַאכימ רעדנַאס

 םענעדלָאג ַא ןעמוקַאב ןוא סַאלקָאנ

 -עֵר טימ ןטערטעגסױרַא זיא יז ,לַאדעמ

 ןיטסילָאס יװ טליּפשעג ןוא ןלַאטישט

 רעטנוא ,עשרַאװ ןיא רעטסעקרָא ןטימ

 גרעבלעטיפ שזָאגעשזג ןופ גנוטייל רעד

 ,ץלוש ווַאלסינָארב ןוא

 -שגנָא ,לַאטשירק םלעהליוו טימ ןעמַאזוצ

 טוטיטסגיא-קיזומ רעװעשרַאװ םעד טריפ

 רעד ןופ ןלייז יד ןופ ענייא ןעוועג ןוא

 סנירעליש עריא ןופ ענייא .עיצוטיטסניא

 -גניז ןוא ןיטסינַאיּפ עגנוי יד ןעוועג זיא

 ,טַאטשנזייא םירמ-ַאיסירַאמ ןירעג

 יז זיִא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 זיא יז ןענַאװ ןופ ,ענליוו ןייק קעװַא

 ,ריביס ךָאנ ןרָאװעג טקישרַאפ רעטעּפש

 עיטסענמַא ןופ ךמס ןפיוא זיא יז ןעוו

 -שַאט ןייק קעװַא יז זיא ,ןרָאװעג טיײרפַאב

 רעשיליוּפ רעד טימ טרָאד ןופ ןוא טנעק

 יד רעבירַא סרעדנַא לַארענעג ןופ ײמרַא

 זיא 1943 רָאי ןיא .ןַארעהעט ןייק ץענערג

 ,לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוק וצ ןעגנולעג ריא
 ָאד .גָאט ןקיטנייה ןזיב ךיז טניפעג יז ּוװ
 טריטרעצנָאק ןרָאי עטשרע יד ןיא יז טָאה

 ןיטנעזנעצער-קיזומ יז זיא סנטצעל ןוא

 ,רבד גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןיא

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 א

 עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רַאב ַאירַאמ

 זיא יז ,ןעּפָאש ןופ ןירָאטַאטערּפרעטניא

 עטשרע יד יװ ,ןעוועג טנַאקַאב ךיוא רעבָא

 -גופַאשָאנַאיּפ סלעװַאר ןופ ןירעריפסיוא

 טרַא ריא טימ טָאה יז .ןליוּפ ןיא ןעג

 -יל ןוא עטרַאצ סָאד טקיניײארַאפ ןליּפש

 קינכעט רעד טימ םזיציסַאלק ןופ עשיר

 ,םזינרעדָאמ ןופ טײקטגַאװעג ןוא

 רענײײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנזיײא .ז

 .(80 'ז) 1925 עשרַאװ .ןָאקיסקעל-קיזומ

 יד ןופ .טסינילָאיװ --- ווַאלצַאװ ךורַאב

 רעװעשרַאװ רעד ןיא סרעלדיפ עטשרע

 -ג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .עינָאמרַאהליפ

 ןיא קיזומ טנרעלעג .עשרַאװ ןיא ןרָאװ

 -ַאװרעסנָאק רעשיכולמ רעקיטרָאד רעד

 -מיס ןיא ןרָאי עגנַאל טליּפשעג .עירָאט
 -עגנייא 1926 ןיא ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפ

 ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב ןופ ןרָאװעג ןדַאל

 -רַא ןשינָאמרַאהליפ ןיא ןעמענוצליײטנָא

 -עילימַאפ בילוצ .לארׂשי-ץרא ןיא רעטסעק

 םעד ןעמעננָא טנעקעג טשינ ןעגנוגנידַאב

 .עשרַאװ ןיא ןבילבעג ןוא גָאלשרָאפ

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 טַאערוַאל .טסינַאיּפ -- ןָאעל יקטנורַאב
 ןופ ןעוועג .ןליוּפ ןיא סרוקנָאק-ןעּפָאש ןופ

 ןלוּפ ןיא ןרָאטַאינַאּפמָאקַא עטסעב יד

 ןיא עטנַאקַאב יד ןיא טליּפשעג טָאה

 ?ָאקֶא עקסרָאמ, סרעטַאעט יווער עשרַאוו

 ."ָאװק-ָארּפ-יוװק, ןוא

 ןיא ןעועג רע זיא המחלמ רעד תעשב

 לבמַאסנַא ןטימ טליּפשעגטימ ןוא דנַאלסור

 ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ .רענזָאר ידע ןופ

 ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד רע זיא ןלױּפ

 קצָאװטָא ןיא סענַאגילוכ עשיטימעסיטנַא

 ןופ ןַאמ רעד ןעוועג זיא רע .עשרַאװ ייב

 ןיטסיטרַא ןלױּפ ןיא רעטנַאקַאב רעד

 .ַאקסרוג ַאיצפעטס

 "עט רעשידיי : ןָאסנערעּפ ,וַאקרוט ,רעגנַאמ

 ,(463 'ז) עּפָאריײא ןיא רעטַא

 .ןזח ןוא רעגניז -- יבצ ןייטשנערָאב
 ןיא לוש-קישזָאנ רעד ןיא רָאטנַאקרעבָא

 טמַאטשעג .סַאגיעדרַאװט ףיוא עשרַאװ

 םינזח ייב גנַאזעג טנרעלעג ןוא ןליוּפ ןופ

 -נָא ןיא זיא סע ןעוו .ןרָאסעּפָארּפ ייב ןוא

 ןרָאװעג יירפ ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בייה

 רעד ןיא רָאטנַאקרעבָא ןופ ןטסָאּפ רעד

 םעד ןעמונעגרעביא רע טָאה ,לוש-קישזָאנ

 ןטימ טעברַאעגנעמַאװצ טָאה רע .טמַא
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 ןוא שטיוװָאדיװַאד יבצ םהרבא טנעגיריד

 וצ טריפרעד ןענװַאד סָאד ןבָאה עדייב

 .הגרדמ רעשירעלטסניק רעכיוה ַא

 "רָאנעט עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רע

 יד טרירעג רע טָאה ייברעד ןוא עמיטש

 יד ןעלדנַאהַאב ןשיריל ןייז טימ רערעהוצ

 ףיוא טפָא ןטערטפיוא טגעלפ רע .תוליפת

 -ָאּפַאענ ןוא סעירַא קידנעגניז ,ןטרעצנָאק

 זיא ןטירטפיוא יד ףיוא .רעדיל רענַאטיל

 -ַאידַאר ןשיליױּפ ןופ טײלגַאב ןרָאװעג רע

 ןופ גנוטײל רעד רעטנוא רעטסעקרָא

 .ערעדנַא ןופ ןוא ץלוש ווַאלסינָארב

 ןא852 212681864 11ט05?נעסש8מ/ 2
1.2.19314 :11.10.1931 

 ןוא גנַאזעג ןופ רערעל -- והילא לעטוב
 לטעשז לטעטש ןיא טבעלעג .טנעגיריד

 "ייא ןיא טעברַא ןייז ץוחַא .(לָאיצנעשזד)

 -עגנָא ךיוא רע טָאה ,סעלוש יד ןופ רענ

 רעטסעקרָאיזָאלב ןשיטָאטש ןטימ טריפ

 -יריד ךיוא טָאה רע .רעשעלרעייפ יד ןופ

 .רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ַא טריג

 ,המחלמ רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא רע

 ןופ ךוב-רוכזי-רערעל : ןַאדשזַאק .ש.ח .דער
 לטעשז סקנּפ ;(449 'ז) ,ןלױּפ ןיא ןלוש-ַאשיצ

 .(208 ,180 ז"ז)

 טסינַאיּפ -- טנומגיז יקצַאטסָאלַאיב
 -נַאקַאב .סרעגַאלש ןופ רָאטיזָאּפמָאק ןוא

 -קיזומ ןעוועג .עשרַאװ ןיא טסינַאיּפ רעט

 טרינָאּפמָאק .סרעטַאעט-יווער ןופ רעטייל

 וצ ךיוא ,רענַאשז ןטכייל ןופ רעדיל

 .ןַאדרַאװ-דלַאוװירפ ןָאנעז ןופ ןטסקעט

 ןייק וצ ןעגניווצ טשינ ןעק'מ, דיל ןייז

 ןכרוד ןרָאװעג טריזירַאלוּפָאּפ זיא "עביל

 -ואע רעגניז ןוא רָאיטקַא-םליפ ןטנַאקַאב

 ,"ַאקעבער; ָאגנַאט ןייז ןוא ,ָאדָאב שוינעג
 -ימז יוװ ןעגניז ןגעלפ ןדיי עשידיסח סָאװ
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 ןרָאװעג טליּפשעג ןוא ןעגנוזעג זיא ,תור

 ןוא רעזיהעפַאק ,ןבולקטכַאנ עלַא ןיא

 טָאה סָאװ ,"ַאקעבערג .ןענַארָאטסער

 -ידיי רעד ןופ תועינצ יד טקירדעגסיוא

 ףיוא טרַאװעג טָאה עכלעוו ,רעטכָאט רעש

 ףיוא טיובעג ןעוועג זיא ,ןטרעשַאב ריא

 ,ויטָאמ ןשילַאקיזומ ןשידיסח ַא

 "עט רעשידיי : ןַאפנערעּפ ,װָאקרוט ,רעננַאמ

 ,(463 'ז) עּפָארײא ןיא רעטַא

 -ערעליקיזומ ,ןיטסינַאיּפ -- ַאלעדַא ייב
 -ָאנַאיּפ ןעוועג ןוא ענליוו ןיא טבעלעג .ןיר

 עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב .ןירערעל

 -יד ןופ ןירעטעברַאטימ ַא ןעוועג יז זיא

 -קיזומ רעד ןיא ּפעילס םהרבא טנעגיר

 ןיא קיטעט ןעועג ךיוא זיא יז .לוש

 ,ענליוו ןיא ָאטעג ןופ ןבעל-רוטלוק

 אטילד םילשורי : יקצעשזרַאװד קרַאמ ר"ד
 .(234 'ז) ,םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא

 ןוא טסינַאיּפ -- םהרבא ןַאמלעגיײב
 טנרעלעג .ןועמש ןופ ןוז .רָאטַאינַאּפמָאקַא

 -נייא טַאהעג ןוא רעטָאפ םייב שזדָאל ןיא

 ןוא ןרישזנַארַא וצ ןטייקיעפ ענעריובעג

 .טײלגַאב-ָאנַאיּפ רַאפ רעדיל ןטעברַאַאב

 -ינָאמרַאה ןוא טריזיװָארּפמיא טרָא ןפיוא

 .ןבולק-טכַאנ ןיא טליּפשעג .טריז

 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע

 ,סיצַאנ

 -קַאס ןוא רעלדיפ -- םייח ןַאמלענייב
 ןיא ןריובעג .ןועמש ןופ ןוז .טסינָאפָאס

 ,קיזומ טנרעלעג טרָאד ןוא שזדָאל ןיא 6

 רעשידיי ןופ רעפסָאמטַא ןַא ןיא ןסקַאװעג

 רעלדיפ ַא יו טנכייצעגסיוא ךיז ןוא קיזומ

 טליּפשעג ןרָאי עגנַאל .טסינָאפָאסקַאס ןוא

 -רַאק רעטַאעט-יוװער ןופ רעטסעקרָא ןיא

 ,ןלַאקָאלטכַאנ ןיא רעטעּפש ןוא "טר

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 רעטעװעטַארעג רעקיצניא רעד זיא רע

 .החּפשמ-ןַאמלעגייב רעטנַאקַאב רעד ןופ

 ןוא סרעגַאל ןיא ןעוועג שזדָאל-ָאטעג ךָאנ

 לטעטש ןיא ןרָאװעג טיירפַאב ףוס םוצ

 טרָאד טָאה רע .דנַאלשטייד ,ןרעייב ,םַאק

 -ָאנ ןרעטנוא רעטסעקרָא ןַא טעדנירגעג

 "עג ךיז טָאה סָאװ ,,,1120מש ם809עפ" ןעמ

 רענַאקירעמַא יד ןופ טסניד םוצ טלעטש

 רעטסעקרָא ןטימ .דנַאלשטיײיד ןיא סעּפורט

 יד ןופ סרעגַאל יד ןיא טרילָארטסַאג

 ,יּפ"יד;

 עטקינייארַאפ יד ןיא קעװַא רעטעּפש

 ןקיטנייה ןזיב ךיז טניפעג רע ּוװ ,ןטַאטש

 ,גָאט

 ןוא טסינָאפָאסקַאס -- ןנח ןַאמלעגייב
 טנרעלעג .ןועמש ןופ ןוז .טסינָאעדרָאקַא

 טנכייצעגסיוא ךיז ןוא רעטָאפ םייב קיזומ

 -קַאס ןוא ןָאעדרָאקַא ףיוא ןליּפש ןייז טימ

 זַאשזד וצ ןעגנוגיינ ענייז קנַאד ַא ,ןָאפָאס

 יד טימ טליפשעגטימ רע טָאה ,קיזומ

 ,שזדָאל ןיא סרעטסעקרָאיזַאשזד עטסעב

 ןליּפש וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא טּפָא זיא רע

 ,טעטש עסיורג ערעדנַא ןיא

 רעשיצַאנ רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא רע

 .עיצַאּפוקָא



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידִיי ןופ ןטלַאטשעג

 רעטייווצ .רעלדיפ -- המלש ןַאמלעגייב
 ,דוד ןופ רעדורב רערעגניי ,ןועמש ןופ ןוז
 טנרעלעג ,שזדָאל ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 -על עטנַאקַאב ייב ןוא רעטָאפ םייב קיזומ

 רעקירעיגנַאל ןעוועג .שזדָאל ןיא סרער

 ."טרראק רעטַאעט-יווער ןופ טגַארטסעקרָא
 רעטייוצ רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא רע
 ,המחלמ-טלעוו

 ןוא טסיטענרַאלק -- ןועמש ןַאמלעגייב
 טנעגיריד ןטנַאקַאב ןופ רעטָאּפ .רעקיזומ

 עצווָארטסָא ןיא טבעלעג ןוא ןריובעג .דוד

 רעטעּפש ןוא (יקצעיוװָאזַאמ-ץעיװָארטסָא)

 ןגיוצעגרעביא עילימַאפ רעצנַאג רעד טימ

 ןשידיי ןיא טליּפשעג .שזדָאל ןייק ךיז

 ןַא ןופ רעטסומ ַא ןעוועג ןוא רעטַאעט

 ,רעקיזומ-רעטַאעט םענעבעגעגרעביא

 -עט רעשידיי רעד ןופ תוׂשעמ ענייז ןיא

 :זַא ,רעלדַא סוילוי טביירש טלעוו-רעטַא

 טריגיריד בָאה ךיא ןעוו ןטייצ יד ןיא;

 לָאמ ךס ַא ךיא געלפ רעטסעקרָא ןטימ

 ןופ ליּפשיב ַא רַאפ ןלעטשסיױרַא םיא

 וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא טײקכעלטנרָא

 ,"קלָאפ ןייז

 -וקַאב ןבָאה עלַא ןוא רעדניק ןיינ טַאהעג

 טייצ ַא .גנויצרעד עשילַאקיזומ ַא ןעמ

 -סעקרָא-רעטַאעט ןטימ טריגיריד ךיוא

 ,רעט

 טסילָאס-רעלדיפ -- ר"יד ,ףלָארַא גיליב
 -ַאב ןופ רעגָאװש ַא ,רעקיטערָאעט ןוא

 קחצי גָאגַאדעּפ-קיזומ לארׂשי ןיא ןטנַאק

 ןעװעג ןוא עקָארק ןיא טבעלעג .לעדע
 -קיומ םענעגייא ןייז ןופ רָאטקעריד

 -טרָאעט יד טנרעלעג ןײלַא .טוטיטסניא
 ,םידומיל עשיט

 רעד תעב דנַאברַאפנטַאר ןיא ןעמוקעגמוא
 ,המחלמ
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 (1922 ---1865) רעב םהרכבא םוַאבנריב
 -עג .גָאגַאדעּפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק ,ןזח --

 רעטלע ןגנוי ןיא ןוא קסוטלוּפ ןיא ןריוב

 גיוצעג םיא טָאה סע .שזדָאל ןייק רעבירַא

 "יסח ןייז ןופ ןסיוו םעד ןָא ןוא קיזומ וצ

 קיומ טנרעלעג רע טָאה רעטָאפ ןשיד

 -טלָאמעד ןופ תוסּפורטוּפא רעד רעטנוא

 -םייח ,שזדָאל ןיא טַאנעצעמ-קיזומ ןקיד

 ,יקסווָאנַאי לקייח

 -נוא ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא ןעמוקעגנָא

 שטייד טנרעלעג ָאד ןוא ןזח סלַא ןרַאג

 ןביוהעגנָא ךיוא טָאה רע .קיזומ ןוא

 ןעלקיטרַא הריפצה רעד ןיא ןביירש

 רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו

 ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1890 ןיא .קיזומ

 ץינשָארּפ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןליוּפ ןייק

 זיא רעטעּפש רָאי יירד ןוא (שינסַאשזּפ)

 -ָאטסנעשט ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רע

 רעשיטָאטש רעד ןיא ןזח-טּפיוה יוװ ווָאכ

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע ,לוש רעסיורג

 ץוח ןוא הליפתה תואחסונ יד ןיא החמומ

 שזַאגַאב ןסיורג ַא טגָאמרַאפ רע טָאה םעד

 "ווַאד ןייז .קיזומ רענײמעגלַא ןופ תועידי

 טתמא ןַא ןעועג םורַא ױזַא זיא ןענ

 ,שדוקה תדובע

 -טנַא ךיוא טָאה םוַאבנריב רעב םהרבא
 ןשיוװצ טייקיטעט עשילַאקיזומ ַא טלקיוו

 ,ָאכָאטסנעשט ןיא רוד ןשיליכשמ ןגנוי

 ןופ רעדנירגטימ יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע

 -לעזעג רעשילַאקיזומ-שירַארעטיל רעד

 טָאה רע ןוא "?ַאריל, ,טָאטש ןיא טפַאש

 רע ןכלעוו ,רָאכ ןטשימעג ַא טעדנירגעג

 זיא רע ןכלעוו טימ ןוא טריגיריד טָאה

 -עגרעטנוא-רוטלוק ףיוא ןטערטעגפיוא
 ,ןעגנומ

 טימ טנגונגַאב טשינ ךיז טָאה רע רעבָא

 -עג ךיז טָאה רע .טייקיטעט רעלַאקָאל

 םעד ןרעכעה וצ ליצ ַא רַאפ טלעטש
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 בילוצ ןוא ,תונזח ןופ בצמ ןקיטסייג

 טריגַאדער ןוא טעדנירגעג רע טָאה םעד

 ןיא ,םינזחה ןוחרי םעד 1897 רָאי ןיא

 םירמאמ טכעלטנפערַאפ טָאה רע ןכלעוו

 -ייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,םעלַא רעביא

 ךיוא טָאה רע .םינזח ןוא תונזח וצ תוכ

 -עג ןופ םערָאפ רעד ןיא ,ןבעגעגסױרַא

 -קיזומ ןופ סעיצקעל ,ווירב ענעבירש

 ,עינָאמרַאה ןוא עירָאעט

 ןעוועג זיא רענייז וטפיוא רעטסערג רעד

 -שְג טָאה רע עכלעוו ,"לוש-םינזח; יד

 רעכלעוו ןיא ןוא 1906 רָאי ןיא טעדנירג

 ,םינזח רעדַאק ןצנַאג ַא ןגיוצרעד טָאה רע

 םעד טעדנירגעג רע טָאה רעטעּפש רָאי ַא

 קידנפורפיונוצ ,דנַאברַאפ-םינזח; ןטשרע

 ,םינזח ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא עשרַאװ ןיא

 -ַאב ןשילַאקיזומ-שירַארעטיל ןסיורג ןופ

 -זחה תונמא קרעװ ןייז ןעוועג זיא טייד

 ןעזרַאפ זיא סָאװ ,ןלייט עכעלטע ןיא תונ

 ןיא עטנַאקַאב יד ןופ רעטרעוו-המכסה טימ

 -גוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד

 -1826) רעוַאלסערב לימע ,רעקיזומ טרעד

 ,(1902-1821) ןָאזסַאדַאי המלש ןוא (9

 וַאבנריב רעב םהרבא טָאה 1912 ןיא

 -עגרעביא ןוא ווָאכָאטסנעשט טזָאלרַאפ

 ןיא ךיז רע טָאה ָאד .שזדָאל ןייק ןרָאפ

 ןוא רעשירַארעטיל טימ ןעמונרַאפ ןצנַאג

 רע .טעברַא רעשילַאקיזומ-שיגָאגַאדעּפ

 יייבר יד ןיא גנַאזעג ןגעוו ןבירשעג טָאה

 ןיא הליפתה תואחסונ יד ןגעוו ,ףייה עש

 -קלָאפ ןשידיי ןגעוו ןוא תודע ענעדישרַאפ

 וצ קיזומ טרינָאּפמָאק ךיוא טָאה רע .רָאל

 תלבקא ַא ןוא ןהכ בקעי ןופ ןטסקעט

 -ילדמ המב/ ןייז ,רָאכ ןוא ןזח רַאפ "תבש

 -נָאק ףיוא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא "ןיק

 טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טָאה רע .ןטרעצ

 ןוא סעלוש עשידיי ןיא גנַאזעג טנרעלעג

 .ךַאפ רעייז וצ םינזח טיירגעגוצ

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 ,ָאכָאטסנעשט ןיא רע זיא ןברָאטשעג

 ,רעטכָאט ןייז ייב טיזיוו ַא תעב
5 

 וצ טרעהעג טָאה םוַאבנריב רעב םהרבא

 םעגרעדָאמ םעד ןבָאה סָאװ ,םינזח יד

 ןשיעּפָארײא:ברעמ ןופ ליטס ןשירעצלוז

 -טַא רעקיטסייג רעד וצ טסַאּפעגוצ תונזח

 ,םוטנדיי ןשיעּפָארײא-חרזמ ןופ רעפסָאמ

 -יכׂשמ ןופ זעטניס רעד ןעוועג זיא סָאד

 -ץרַאהע ןטימ טסנידסעטָאג-לּפמעט ןשיל

 -סקלָאפ רעשידיי-קידתוירוקמ ןופ ?תונזח

 ,טייקכעלמיט

 רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנזייא .ד
 :אטילש .י ; (101-100 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ
 ,1960 ביבא-לת ,הירצויו תידוהיה הקיסומה
 רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ; (103 יז)
 "אטילש ; (204 יז) 1956 קרָאי-וינ ,רוטַארעטיל

 ביבא-לת ,הקיסומל הידּפולקיצנא : ץינייטש
 םילשורי -- בוחוטסנ'צ רפס ; (105 'ז/) 0
 ; (6847682 ז"ז) 7
1066 66 1641:0 :81600861/)161108 

 גמ 66 211818, 36ע11מ 1941 (2ג יז },

 (1922 -- 1880) װַאלטישזדז םואבנריב

 .סרעטסעקרָא עשינָאפמיס ןופ טנעגיריד --

 -ַאמרַאהליפ ןופ טנעגיריד רעקירעיגנַאל



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 טָאה רע .עשרַאװ ןיא רעטסעקרָא ןשינ

 עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טלקיװטנַא ךיוא

 יד ןופ ןעוועג זיא ןוא טייקיטעט-קיזומ

 רוטלוק רעשילַאקיומ רעד ןופ רעיוב

 ,ןלוּפ ןיא

 רָאי ןיא שיגַארט טקידנעעג טָאה רע

 ,ןטרעצנָאק ענייז ןופ םענייא תעשב ,2

 ןעמוקַאב עניב רעד ףיױוא טָאה רע

 טלָאמעד ןופ ןוא גנורעטישרעד-ןוורענ ַא

 ןעגנַאגַאב .ןעמוקעג טשינ ךיז וצ ןיוש ןָא

 ,ןילרעב ןיא דרָאמטסבלעז

 'ז) ןרעטש ענעשָאלרַאפ : װַַאקרוט סָאנַאי

 -עגלַא : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנזיא .ד ; (1
 קחצי ךרוע ; (101 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ רעניימ
 ךרכ ,תויולג לש הידּפולקיצנא : םיובנירג

 "410 ז"ז) ביבאילת -- םילשורי ,השרו ישש

2. 
 1ינומהזיתבסמ12 1721828100544 1901-+1

 (16 ,15 ,14 זיז) ,

 -- (1961---1906) ַאנַאיד דלעפנעמולב
 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .ןירעגניז-סקלָאפ

 -ַארד עשיליוּפ ַא טקידנעעג .עשרַאװ ןיא

 רעד ןיא טנרעלעג ןוא עלוש עשיטַאמ

 ןיא .ָאנַאיּפ עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ

 ןוא רָאיטקַא ןטימ טַאהעג הנותח 3

 -עד ןופ ןוא ווָאקרוט סַאנָאי רעסישזער

 ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןדנוברַאפ ךיז ןָא טלָאמ

 טנכייצעגסיוא ךיז .רעטַאעט ןשידיי ןטימ

 -קַארַאכ ןיא ךיוא יװ ,עשיטַאמַארד ןיא
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 -ץגלייטנַָא ךיוא ,רעבָא ,טפָא .ןלָאר-רעט

 -סיוא ןוא ןעגנולעטשרָאפ-יווער ןיא ןעמונ

 ,ןטירטסױרַא-ָאלָאס עריא טימ ןעמונעג

 -ינ ַא טציזַאב טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד

 סָאד טעלגעג טָאה סָאװ ,טלַא ןקירעד

 -עג ריא קנַאד ַא ןוא רערעהוצ ןופ רעיוא

 יב טרָאװ סעדעי זיא עיצקיד רעטקָאט

 -ירב ַא יו ןפילשעג ןעמוקעגסױרַא ריא

 ענײמעגלַא יד טָאה םעד ץוח ַא .טנַאיל

 ןגעװ טגָאזעג תודע עיצַאטערּפרעטניא

 .ץנעגילעטניא רעקיטײזלַא ריא

 -עגסױרַא יז זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 -רַאפ ףיוא ןוא רעזייה-עפַאק ןיא ןטערט

 יז ןוא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ענעדיש

 -גיז-סקלָאפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןעוועג זיא

 ,טייצ רעקידטלָאמעד רעד ןיא ןירעג

 -רע יד יז טָאה גנוײרפַאב רעד ךָאנ דלַאב

 גנַאלק ןשידיי םעד ןרעה טזָאלעג עטש

 ןיא עיצַאטס-ָאידַאר רעשיליוּפ רעד ןופ

 ,ןילבול

 -נָאק יז טָאה רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא

 ּוװ ,םיבושי עשידיי עלַא ןיא טריטרעצ

 ןקיּפ ןביוהעגנָא יינ'ס ףיוא ךיז טָאה'ס

 ןענופעג יז טָאה רקיעב ןוא ןבעל שידיי

 רַאפ ןטירטפיוא עריא ןיא עיצקַאפסיטַאס

 -ַאל-יּפ-יד יד ןיא הטילּפה תיראש רעד

 .דנַאלשטייד ןיא סרעג

 .קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג

 -- דנַאב רעטייווצ ,תונורכז : טרעכייוו לאכימ
 1961 ביבא-לת "הרונמ , גַאלרַאפ -- עשרַאװ
 תאצוה ,אקארק רפס ; (192 ,186 ,184 ז"ז)
 -ךוט קחצי ; (252 יז) םילשורי קוק ברה דסומ
 -סָאנעוב ,געוו ןיימ ףיוא ; גרעבדורגיווָאק

 .(291-283 ז"ז) 1964 סערייא

 -ערעּפָא -- םהרבא שטיװַארַאכעלב
 רענליוו ןופ טמַאטשעג .ןזח ןוא רעגניז

 רעשיערבעה רעד ןיא טנרעלעג .טנגעג
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 קיטייצביילג ןוא קלַאוװּוס ןיא עיזַאנמיג

 רעטעּפש .םינזח עקיטרָא יד ייב ןעגנוזעג

 ןוא ענליוו ןיא קיזומ טנרעלעג רע טָאה

 רעגניז ןטמירַאב םייב עגיר ןיא גנַאזעג

 .רעקווָאלדַאי ןַאמרעה

 יד טריװלָאסבַא טָאה רע יו ,םעד ךָאנ

 -עגנָא רֶע זיא עירָאטַאװרעסנָאק רעגיר

 רעד ןיא טסילָאס רעטשרע יו ןעמוק

 -בכיילג רעבָא טָאה רע .ערעּפָא רעקיטרָאד

 יד ןוא תונזח טנרעלעג ןיילַא קיטייצ

 זיא 1925 רָאי ןיא ןוא הליפתה תואחסונ

 -ָאנ רעד ןיא רָאטנַאקרעבָא ןרָאװעג רע

 .עשרַאװ ןיא לוש-קישז

 -נעגרַא ןייק ןעמוקעג רע זיא 1948 ןיא

 םעד ןעמונעגרעביא טָאה רע ּוװ ,עניט

 -רעביל , ןסיורג ןיא ןזח-טּפיױה ןופ טמַא

 רע .סערייא-סָאנעוב ןיא ?לּפמעט-דַאט

 טריטרעצנָאק גלָאפרעד סיורג טימ טָאה

 ,טלעוו רעד ןיא טעטש עטסערג יד ןיא

 ,1968 טסוגױא ןט17 םעד ןברָאטשעג

 -ַאנ ,עשרַאװ י"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד
 ;(21 '1) רַאונַאי ;(22 'ז) 1936 רעבמעוו

 ; (23 'ז) 1927 טסוניוא ; (22 'ז) 1937 ץרַאמ

 סערייא-סָאנעוב ,םינזחה רפס : לקדח .ל .י

 ,יטלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד ,, ; (162 'ז) 8

 .(258 ,24 ז"ז) 1968 .טּפעס ,סערייא-סָאנעוב

 -יזָאּפמָאק-ןטערעּפָא -- דוד יקצַאזלעב
 עשרַאו ןיא טבעלעג .טנעגיריד ןוא רָאט

 -רַאפ ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט ןעוועג ןוא

 -ייא ןַא טריגיריד טָאה .קיזומ-סגנולייוו

 רעד ןיא -- טפָא ןוא רעטסעקרָא םענעג

 טרינַאּפמָאק טָאה .עטערעּפָא רעשיליוּפ

 ,טרישזנַארַא ןוא

 רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנוייא .ד

 ,(115 'ז) ןָאקיסקעליקיזומ

 -מָאק ןוא טסינַאיּפ -- יׂשזעי יקצַאזלעב
 -ַאיּפיזַאשזד עטנַאקַאב יד ןופ .רָאטיזָאּפ

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 טרינָאּפמָאק טָאה רע .ןליוּפ ןיא ןטסינ

 .ןעמונעגנָא רעייז ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל

 -עג זיא סָאגנַאט עטסרעלוּפָאּפ ענייז ןופ

 ךיוא זיא רע ."רעדנעב יירד ןעװ

 ךיוא יו ,סעטערעּפָא ןופ טנעגיריד ןעוועג

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ

 זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב

 טָאה רע ּוװ ,דנַאלסור ןיא ןעוועג רע

 -רָא ןטימ טליּפשעגטימ טייצ עסיוועג ַא

 ,רענזָאר ידע ןופ רעטסעק

 ,דנַאלסור ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 -- (? -- 1891) וַאלפינַאטפ יקצַאזלעב

 -יזומ-זַאשזד .רָאטיזָאּפמָאק ןוא טסינַאיּפ

 ןלוּפ ןיא רעקיזומ רעקיטעט ןעוועג .רעק

 -נָא .קיזומ-סגנולייוורַאפ ןופ טיבעג ןפיוא

 סָאװ ,טעטניווק ןטנַאקַאב ַא טימ טריפעג

 -ַאק ןיא עשרַאװ ןיא ןטערטסױרַא טגעלפ

 .?ַאדַאנַאלּפסע? זיוהעפ

 ענעגייא ענייז ןרישזנַארַא ןילַא טגעלפ רע

 סָאװ ,סעיציזָאּפמָאקיזַאשזד ערעדנַא ןוא

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז ןענעז

 .עשרַאװ ץנַאג ןיא
 1. 228601185241: 0ס0עיט8061 1220 (209 'ז);
 5160961/6101104: 1641404 606! עטססמ

 גמ 461 20ט0814, 26111מ 1941 (28 יז),

 ןריובעג .טסילָאיװ -- וװַאלפעשט םעב

 -ומ טנרעלעג .עשרַאו ןיא ןגיוצרעד ןוא

 רעשיכולמ רעװעשרַאװ רעד ןיא קיז

 -רע יד ןופ ןעוועג ןוא עירָאטַאװרעסנָאק

 -עשרַאװ רעד ןיא סרעליּפשדָאלָאװ עטש

 טרעהעג טָאה רע .עינָאמרַאהליפ רעוו

 -סיוא ןזיב רעטסעקרָא-עינָאמרַאהליפ םוצ

 ,המחלמ רעד ןופ ךורב

 .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 -ָאס-ןירעלדיפ -- הניד אקסנַאקֿאינעב

 .עגליוו ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .ןיטסיל



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 לושקיזומ רעד ןיא ָאטעג ןיא טנרעלעג

 -סיוא ךיז ןוא ּפעילס .א טנעגיריד ןופ

 ,טנכייצעג

 -לדיפ טימ ןטערטעגסױרַא טּפָא זיא יז
 ,ןטרעצנָאק

 אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד

 ; (244 ,234 ז"ז) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא

 "עט רעשידיי : ןָאפנערעּפ ,וװָאקרוט ,רעננַאמ

 .(485 'ז) עּפָארײא ןיא רעטסַא

 טריפעגנָא .טנעגיריד -- ףלָאװ רעקעב
 ַאטעג ןיא .ענליוו ןיא רעטסעקרָא ןַא טימ

 -ץגנָא טָאה ןוא שירעּפַאש רעייז ןעוועג

 ,קרעוו שילַאקיזומ קיטכיוו ַא ןבירש

 ,עינָאטסע ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 קרָאי-וינ ,ענליוו ןברוח : יקפניגרעשטַאק .ש

 רָאי 25 :ןַאר רעזייל .דער ; (228 'ז) 7

 .(23 'ז) עגליוו-גנוי

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק -- אשימ ןַאמרעב
 ןשילַאקיזומ ןיא קיטעט ןעוועג .טנעגיריד

 רעד ןעוועג זיא רע .קָאטסילַאיב ןיא ןבעל

 -טסנוקניילק ןופ רעטייל רעשילַאקיזומ

 ,קָאטסילַאיב ןיא ?ענירָאליג; רעטַאעט

 רעטַאעט שידיי : גרעבדורג"וװַאקרוט קחצי
 עשרַאװ ,"ךוב-שידיי , גָאלרַאפ ,ןליױּפ ןיא
 .(88 'ז) 1

 -רָאכ --- (1932 -- 1800) םקעי ןַאמרעב

 ןיא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד
 .עשרָאװ ןיא טנרעלעג ,לטעשז לטעטש

 ךשמ ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןיא טצעזַאב ךיז

 ןטלַאהעגנָא ןוא טלקיװטנַא רָאי 43 ןופ
 עשילַאקיזומ עקידוועריר ןוא עוויטקַא ןַא

 ,טייקיטעט

 -עגָאגַאניס ןופ טנעגיריד ןעוועג זיא רע

 -ידיי יד ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןוא רָאכ

 ענעדישרַאפ ייב ןרָאכ טריפעג .ןלוש עש
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 רעקילדנעצ ןגיוצרעד ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 רעליש ענייז ןשיוװצ .רעקיזומ עשידיי

 ,גרעבסָאלש קחצי ןוא ווָאיל ןעוועג ןענעז

 ןרעהעג סעיציזָאּפמָאק עטנַאקַאב ענייז וצ

 ,"ונייה דחא םע; ןוא ?ןדריה רמשממ;

 -ןיג ,קָאטסילַאיב סקנּפ : גרעבשרעה .ש .א
 טאטשנזייא .ד ; (425 ,396 ן"ז) 1949 קרָאי
 -יסקעל-קיזומ רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא
 ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד, ; (129 'ז) ןָאק

 ,1922 רעבמעצעד
 (3618מ0ג 180מ/ס08: 60880011841 ,40/80-

 1084, עס1. 4, א .-צ . 1998 (357 ,182 זיז) ,

 טנעגיריד-רָאכ -- לווייפ יקפװַאזערעב
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 ןיא טנעגיריד ןעוועג .רערעל-גנַאזעג ןוא

 "יניס-ןורושי תדע, לוש רעװעשרַאװ רעד

 -עּפש .יקצינרַאשז ןזח ןופ טייצ רעד ןיא

 ןופ טנעגיריד ןעוועג ,ענדָארג ןיא רעט

 ןופ גנַאזעג ןופ רערעל ןוא רָאכ-עגָאגַאניס

 .ןלוש עשידיי עקיטרָאד יד

 1935 רַאונַאי ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד,
 ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לֹוש יד, ;(21 'ז)
 טַאטשנזייא .ד ; (23 יז) 1928 ץרַאמ עשרַאװ
 -יסקעל"קיזומ רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא
 .(132 '/) ,ןָאק

 ןוז -- (-- 1908) לואש יקסװַאזערעב
 יד ןוא ענדָארג ןיא ןריובעג .לווייפ ןופ

 -ָאפ םייב ןעמוקַאב ערעל-קיזומ עטשרע

 ַאיליל ןירערעלדָאנַאיּפ רעד ייב ןוא רעט

 -עג 1929---1926 ןרָאי יד ןיא .ןַאמלעדיפ

 -רעסנָאק רעװעשרַאװ רעד ןיא טנרעל

 ןיא טצעזַאב ךיז רעטעּפש ןוא עירָאטַאװ

 רָאשזיריד ןרָאװעג זיא רע ּווװ ,קָאטסילַאיב

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 .?ָאללָאּפַא .ָאניק ןיא רעטסעקרָא ןופ

 טימ טריפעגנָא ךיוא רע טָאה קיטייצכיילג

 -ילימ ןקיטרָאד ןופ רעטסעקרָאיזַאשזד ַא

 ,רעט

 זיא ןרָאי עקידהמחלמרַאפ יד ןיא ןיוש

 -ַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג רע

 -גרעדנַאװ טימ ןרָאפמורַא טגעלפ ןוא רעט

 -ַאּפמָאקַא ,סעּפורט-רעטַאעט עשידיי עקיד

 יקסווָאזערעב לואש ןופ גנוטייל רעד רעטנוא שזדָאל ןיא רָאכסקלָאפ רעשידיי



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -יריד רעדָא ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא קידנרינ

 יד ןיא .רעטסעקרָא םעד קידנריג

 רעשילַאקיזמ רעד ןעוועג ןרָאי-המחלמ

 לארׂשי ןוא סנַאגישזד ןועמש ןופ רעטייל

 ןיא ןעגנולעטשרָאפ-יװער סרעכַאמוש

 רע זיא ,טסערַא רעייז ךָאנ .דנַאלסור

 רעד ןופ רעטײלגַאב-קיזומ רעד ןעוועג

 .קיזוג ַאננַא ןירעגניז-ןירעליּפשיוש

 -עגקירוצ רע זיא המחלמ רעד ךָאנ דלַאב

 ןעמונרַאפ טָאה רע ּוװ ,ןליוּפ ןייק ןעמוק

 -קיזומ ןשידיי ןיא עיציזָאּפ עלַארטנעצ ַא

 םעד טריפעג טָאה רע .שזדָאל ןיא ןבעל

 -לעזעג :רוטלוק םייב רָאכסקלָאפ ןשידיי

 קיזומ ןבירשעג ,דנַאברַאפ ןכעלטפַאש

 ַאדיא ןופ רעטַאעט ןשיכולמ ןשידיי ןרַאפ

 ,?רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה;) ַאקסנימַאק

 ןוא (ערעדנַא ןוא ?טכַאנ-רעטניוו ַא ןיא;

 רימ, : ןעמליפ יד רַאפ קיזומ טרינָאּפמָאק

 -ניק ערעזדנוא; ןוא "ענעבילבעגרעביא

 -ור םעד טריגיריד ךיוא טָאה רע ."רעד

 רָאכ ןשילױּפ ַא ןוא *ַאקנילַאק; רָאכ ןשיס

 ,גנוגעווַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןופ

 תנידמ ןיא ךיז רע טניפעג 1957 ןופ

 טיבצג ןפיוא קיטעט זיא רע ּוװ ,לארׂשי

 ,קיזומ-רעטַאעט רעשידיי ןופ

 רעטַאעט שידיי : גרעכדורגיװַאקרוט קחצי
 .(117 יז) 1951 עשרַאװ ,ןלױּפ ןיא

 ןוא טסינַאיּפ -- דרַאנרעב ןאמקרעב

 ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .גָאגַאדעּפ

 רעשיכולמ רעד ןיא טנרעלעג .עשרַאװ

 רעקיעפ ַא ןעוועג ןוא עירָאטַאװרעסנַאק

 .טסינַאיּפ

 -יטסיא-קיזומ ןשידיי ןיא קיטעט ןעוועג

 סַאלק יד קידנריפ ,עשרַאװ ןיא (םיוו) טוט

 יד וצ ןעוװעג טנכעררַאפ .ָאנַאיּפ רַאפ

 -טּפיוה רעד ןיא ןגָאגַאדעּפיַאנַאיּפ עטסעב

 .טָאטש
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 -יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא זיא רע

 .ץיצַאּפוקָא

 רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנזיײא ,ד

 יד ןוא לוש יד, } (122 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ

 ,(23 'ז) 1927 ילוי ,עשרַאו ,"טלעוו-םינזח

 ןוא ןירָאטיזָאּפמָאק -- ַאנילוַאּפ ןוַארב
 טבעלעג טָאה יז .ןירעביירש-ןטסקעט

 רַאפ קיזומ ןבירשעג טָאה ןוא עשרַאװ ןיא

 ךיוא טגעלפ יז .עניב רעשיליוּפ רעד

 .ןטסקעט ןביירש

 ןבירשעג יז טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז סָאװ ,רעדיל

 -ַאב יד ןשיוװצ .דלעפנעמולב ַאנַאיד ךרוד

 -ַא קירוצ? :ןעוװעג ןענעז רעדיל עטנַאק

 ןוא ?םולח ַא; ,"תונמחר טָאה , ,"םייה

 .ערעדנַא

 -ַאדיַאמ ןייק ןרָאװעג טריפעגסורַא זיא יז

 טעדרָאמרעד זיא יז ּוװ ,1943 ןיא קענ

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 סָאטעג ןופ רעדיל : יקסניגרעשטַאק טקרעמש

 .(157 ,99 ז"ז) ןרעגַאל ןוא

 טבעלעג .ןיטסינַאיּפ -- ַאנעריא סָארב
 טרידוטש קיזומ .עקָארק ןיא טנרעלעג ןוא

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא לושקיזמ רעד ןיא

 -נעעג טָאה יז .יקסנעלעשז ווַאלסידַאלװ

 -עד ןופ ןוא 1925 רָאי ןיא ָאנַאיּפ טקיד

 -מָאקַא עלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעוועג ןָא טלָאמ
 ,ןיגָאגַאדעּפ ןוא ןירָאטַאינַאּפ

 -- (1945 -- 1907) לאירתכ אדיורב
 רעביירש-טסקעט .,רָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ

 ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .רעסישזער ןוא

 -מיג עשיערבעה יד טקידנעעג .ענליוו

 שידיי טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא עיזַאנ

 ,רעטַאעט

 רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
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 טפָא ,ןטסקעט ןבירשעג ןוא ?םידיימ,

 -רָאפ ענייז רַאפ ,קיזומ טימ ןעמַאזוצ

 ןוז ַא ךיז טָאה, :דיל ןייז .ןעגנולעטש

 רעייז ןעוועג זיא ?טײרּפשעצ עטיירב ַאזַא

 .ענליוו ןיא ןדיי יד ןשיווצ רעלוּפָאּפ

 ןופ רבחמ רעד ןעוועג רע זיא ָאטעג ןיא

 ענערָאק, .ןעמַארגָארּפ-יװער עכעלטע

 ןעק ןעמ, ,"געט יד וצ ייו ןוא ןרָאי

 -- ?ךיז טלַאה השמ,, ןוא "ןסיוו טינרָאג

 טריסישזער ,ןבירשעג רע טָאה עלַא יד

 עטסטנַאקַאב ענייז ןופ .טליּפשעגטימ ןוא

 -רַאפ ךיד ,ָאטעג; :ןעוועג ןענעז רעדיל

 טגָאלש סע; ,"טינ לָאמ ןייק ךיא לצו ןסעג

 השמ, ,"ערעדנַא ןטייצ ליוו'כ, ,"העש יד

 .ערעדנַא ןוא ?ךיז טלַאה
 רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא זיא רע

 ןיא ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןוא טעברַא

 ץלַא ךָאנ טָאה רע .רעגַאל ןשיטעל ַא

 ,טייקיטעט עשירעלטסניק ןייז טצעזעגרָאפ

 טקישעגרעביא רע זיא 1945 רַאונַאי ןיא

 -סגינעק ייב ןוא דנַאלשטייד ןייק ןרָאװעג

 סיצַאנ ךרוד ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא גרעב
 ,ןײרַא םי ןיא

 ,ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט : קורק ןַאמרעה
 קרַאמ ר"ד ; (2369 'ז) 1961 קרָאי-וינ ,"ָאוויי ,

 ףמַאק ןיא אטילד םילשורי : יקצעשזרַאװד
 ; (458 ,2301 ,280-278 ,252"-250 זייז) םוקמוא ןוא

 ןוא סָאטעג ןופ רעדיל : יקסנינרעשטַאק .ש
 ;(354 ,302-200 ,137 ,115 ,63 ,6 ,5 זיז) ןרעגַאל

 .(222 'ז) ,ענליוו ןברוח : יקסניגרעשטאק .ש

 -רַאלק ,רעלדיפ -- ווַאלפיזדז בילטָאג
 -עקָארק ַא .טסינַאּפָאסקַאס ןוא טסיטענ

 קיטייצכיילג ןוא קיזומ טנרעלעג .רעוו

 -רעווינוא רענָאללעגַאי ןפיוא טרידוטש

 .טעטיס

 ןוא רָאטַאמַא ןַא יו ןליּפש ןביוהעגנָא

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -סיוא טָאה רע ,טסינילָאיװ -- לימע ירב
 יעמטיריזַאשזד יד טשרעהַאב טנכייצעג

 ןיא טליּפשעג גלָאפרעד ןסיורג טימ ןוא

 ,ןלַאקָאל-טכַאנ ענעדישרַאפ

 זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב

 טָאה רע ּוװ ,דנַאלסור ןיא ןעוועג רע

 קירנעה ןופ סרעטסעקרָא יד ןיא טליּפשעג

 ןעועג זיא רע .רענזָאר ידע ןוא סרַאװ

 ןופ ךמס ןפיוא ,רעטעּפש ןוא טריטסערַא

 ךיז ןוא ןרָאװעג טיירפַאב ,עיטסענמַא

 ןופ ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טריזיליבָאמ

 .סרעדנַא לַארענעג

 ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה סרעדנַא .נעג

 : תונורכז ענייז ןיא

 -ַאטס ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה תונתמ יירד,

 לימע ..ןוא רידנומ ַא ,דרעפ ַא :ןעניל

 | *,לרב

 -עג רע זיא ײמרַא רעשיליוּפ רעד טימ

 -רַאפ זיא רע ּוװ ,לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוק

 זיא ףוס םוצ .ןרָאי ערערעמ ףיוא ןבילב

 .ַאיפלעדַאליפ ןייק קעװַא רע
 טנעלַאט ַא טימ ןעקנָאשַאב זיא ירב לימע

 -ַאשעג קָאהידַא ענייז .ןריזיװָארּפמיא וצ

 -עגכרוד ,סָאגנַאט עטליּפשעג ןוא ענעפ

 -נײרַא ןבָאה ,ןצנעדַאק טימ ענעטכָאלפ

 .גנוקיצטנַא ןיא רערעהוצ יד טריפעג

 "רעה טרירעג טָאה ןגיוב ןופ יצ רעדעי

 .רעצ

 רעלענַאיסעפָארּפ ַא ןרָאװעג רעטעּפש

 ןכלעוו וצ ,לבמַאסנַא רעד .טסינָאפָאסקַאס

 םעד ןגָארטעג טָאה ,טרעהעג טָאה רע

 טנכעררַאפ ןעוועג זיא ןוא *לַאש ,, ןעמָאנ

 ,ןלוּפ ןיא עטסעב יד ןופ רענייא יו

 1. 8861108241: סטעיט84061 2822 (105 יז),



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 רעקירָאיגנַאל .טסיטעלפ -- םַאדַא דלָאג
 -סעקרָא-ערעּפָא רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ

 ,לאכימ רעטָאפ ןייז ןופ טיוט ןכָאנ .רעט

 ןעמונעגרעביא רע טָאה ,1904 רָאי ןיא

 רָאי 25 ןופ ךשמ ןיא ןוא טרָא ןייז

 -רַאװ רעד ןופ רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג

 ,ערעּפָא רעוועש

 ,קירנעה ןוא רוטרַא ןופ רעדורב ַא

 "יזָאּפמָאק ןוא רעלדיפ -- רוטרַא דלָאג
 ןופ ןוז רעטייווצ .קיזומ-ץנַאט ןופ רָאט

 םיא טָאה רעטָאפ ןופ טיוט ןכָאנ .לאכימ

 ,דנַאלגנע ןייק ןעמונעגרעבירַא רעטעפ ַא

 עשילַאקיזומ ןייז ןעמוקַאב טָאה רע ּוװ

 "וקעגקירוצ רע זיא רעטעּפש .גנויצרעד

 טליּפשעג ןרָאי עלַא ןוא עשרַאװ ןייק ןעמ

 ,ןלַאקָאל-טכַאנ ןיא

 ןעוועג זיא רעטעברַאטימ רעטסטנעָאנ ןייז

 רֶע ןכלעוו טימ ,יקסרובסרעטעּפ ישזעי

 -מירַאב ענייז ןריזינַאגרָא ןעמַאזוצ טגעלפ

 -עג ןבָאה ןעמַאזוצ עדייב .ןעלבמַאסנַא עט

 ןרָאטיזָאּפמָאק עטסרעלוּפָאּפ יד וצ טרעה

 -ַאלש עקילַאצליפ ערעייז ןוא ןליוּפ ןיא

 ןרעביא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז סרעג

 | ,דנַאל ןצנַאג
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 -קַא יד ןופ רענייא ןיא זיא דלָאג רוטרַא

 -ערט ןייק ןרָאװעג טריפעגסורַא סעיצ

 יד רַאפ טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,עקנילב

 -סגנולייוורַאפ רעייז ןיא םיניילת עשיצַאנ

 טעדרָאמרעד רע זיא טרָאד .יָאניסַאק;

 .ןרָאװעג

 -עג ןבָאה סרעגַאלש עטסטנַאקַאב ענייז וצ

 , 205 סע8זימס" , ,,(08124181 1682026 :טרעה

 ןטסקעט עלַא -- (ערעדנַא ךס ַא ןוא) 1877
 .טסַאלוװ קירנעה ןופ

 רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנזיײא .ד

 | .(150 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ
 .נ. 880114581: ססעיט8461 1822 (,95 ןיז

1109 ,102( . 

 -ומ -- רעינישזניא ,רוטרַא םולברלָאג
 ןיא טבעלעג .ןרָאכ ןופ טנעגיריד ,רעקיז

 טריפעגנָא ןוא קיזומ טנרעלעג .םָאדאר

 ,ןרָאכ טימ

 רָאכ ַא טעדנירגעג רע טָאה עטשרע'ס

 ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא "ַאפרַאה;,

 -"םיפוצ; רעד ןופ רָאכ ַא ןפַאשעג רע טָאה

 ןרָאכ ענייז .טָאטש רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא

 ָאווינ ןשירעלטסניק ַא ףיוא ןעוועג ןענעז

 רעד ןיא שזיטסערּפ טַאהעג ןבָאה ןוא

 ,טפַאשלעזעג

 --- טסינָאיסוקרעּפ -- פיליפ גרעבדלַאנ
 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ,טסידנַאבזַאשזד

 ןעוועג ןוא קיזומ טנרעלעג .עשרַאװ ןיא

 קידנעטש טָאה רע .זַאשזד ןיא טבילרַאפ

 ןעלבמַאסנַא עטסעב יד ןיא טליּפשעג

 טליּפשעג המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב

 ןיא בולקייַאדַאנַאלּפסע; ןטנַאקַאב ןיא

 ,עשרַאװ

 דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןרָאװעג טעװעטַארעג

 רע .לארׂשי ןייק ןעמוקעג רעטעּפש ןוא

 .עקירעמַא ןיא ןברָאטשעג זיא
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 -- (-= 1461909) ןועמש גרעברלַאג
 -ָאפמיס ןופ טנעגיריד ,זָאוטריװ-רעלדיפ

 -צָאלװ ןיא ןריובעג .סרעטסעקרָא עשינ

 װַאלסישטעימ ייב לדיפ טנרעלעג .קעוװַאל

 רעטעּפש ןוא עשרַאװ ןיא שטיוװָאלַאכימ

 ןבילבעג .ןילרעב ןיא שעלפ לָארַאק ייב

 ןעמונרַאפ טָאה רע ּוװ ,דנַאלשטייד ןיא

 ןבעל ןשילַאקיזומ ןיא עיציזַאּפ עכיוה ַא

 ןשינָאמרַאהליפ ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג

 עכעלטע ןוא ןעדזערד ןיא רעטסעקרָא

 ןופ רעטסיײמטרעצנָאק -- םעד ךָאנ רָאי

 ,ןילרעב ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ

 -ליוו ןופ גנוטייל רעד רעטנוא טליּפשעג

 .רעלגנעווטרופ םלעה

 -ַאג רע טָאה 1939--1925 ןרָאי יד ןיא

 ןופ טעטש עטסערג יד ןיא טרילָארטס

 -עמַא ןיא ןוא עּפָארײא ןיא ,טלעוו רעד

 -יריד יוװ ןוא זָאוטריוװ-רעלדיפ יװ ,עקיר

 טריגיריד רע טָאה 1928 רָאי ןיא .טנעג

 -רֶא ןטימ עשרַאװ ןיא ןָאזעס ןצנַאג םעד

 .רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןקיט

 ןיא ןעוועג רע זיא ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 ןוא עקירעמַא ןיא -- 1944 ןופ ,ןַאּפַאי

 טָאה רע ּוװ ,םַאדרעטסמַא ןיא רעטעּפש

 -ַאק ַא טימ טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג

 -רֶא ןקיזָאד ןטימ .רעטסעקרָא ןלַארעמ

 -נַאג רעד רעביא טזײרעגמורַא רעטסעק

 ,טלעוו רעצ

 1,60מ '1806082 1312852029/4 : םענץעעסס,1

 201809 1 סטסצ שש 201806 ש 2184 } 28

 טט16 (85 'ו); 5460861/61611014 : 1:6-
 1400. 661 1006מ ומ 461 ת{ט814, 1361

 גמ 1941 (866 'ז);} 16882 212681280 1

 8?עסיט8מש/ 1930

 .טסינַאּפ -- קירנעה רענרעברדלָאג

 -עג ןרָאי עגנַאל .רָאטַאינַאּפמָאקַאדָאנַאיּפ
 -יוועג ַא .סרעטסעקרָאיזַאשזד ןיא טעברַא

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 רעטעברַאטימ רעטנעָאנ ןעוועג טייצ שס

 רעטעּפש ,גרעבמעל ןיא ץַאש רעלדיפ ןופ

 ידע ןופ רָאטַאינַאּפמָאקַא רעקירָאיגנַאל

 דנַאלסור ןיא ןעוועג .רעטסעקרָא סרענזָאר

 ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב

 ,גלָאפרעד סיורג טרָאד טַאהעג

 -רַא סעסרעדנַא טימ דנַאלסור ןופ קעװַא

 .עקירעמַא ןייק -- רעטעּפש ןוא יימ

 .רערעליגנַאעג -- םקעי ןאמדלַאג
 ,קיזומ ןופ רענעק ַא ןעוועג .רעװעשַאטס ַא

 -עט-קיזומ טנעקעג ,ןטָאנ טנעיילעג טָאה

 ןעוועג .קיזומ סעיצקעל ןבעגעג ןוא עירָא

 -עג טניורקעג ןוא לטעטש ןיא טבילַאב

 -לעב רעד עלעקנַאי, : ןעמָאנ ןטימ ןרָאװ

 ענייז טּפעשעג טָאה רע ןענַאװ ןופ ."ןגנמ

 ,דוס ַא ןעוועג זיא --- תועידי

 -קיזומ ןוא םינזח ,רעקיזומ : גרעבנטָאר השמ

 1962 ביבא-לת ,בושאטס רפס ,ןענַאמָאלעמ

 .(295 'ז)

 -- ( -- 23.1899) ףעווי ןײטשדלַאג
 .טנעגיריד-ערעּפָא ןוא גָאגַאדעּפ ,טסינַאיּפ

 קיזומ טנרעלעג ןוא שילַאק ןיא ןריובעג

 -רעביא ןזיב 1924 ןופ .דנַאלשטייד ןיא

 רע זיא טכַאמ יד ןרעלטיה ןופ ןעמענ

 ןופ רָאטיטָאּפערָאק ןוא טנעגיריד ןעוועג

 -ָאלרַאש ןיא סערעּפָא יד ןיא ןטסילָאס יד

 .ָאנזערד ןיא ןוא גרובנעט

 ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1922 ןיא

 ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא טָאה ןוא

 טפַאשלעזעג , רעד ייב עידוטס-ערעּפָא ןַא

 .עשרַאװ ןיא ?ערעּפָא רעלַאנַאיצַאנ רַאפ

 ןרָאװעג רע זיא םעד ךָאנ גנַאל טשינ

 רעד ןופ טנעגיריד ןוא רָאטיטָאּפערָאק

 ןַא ןעוועג זיא רע .עשרַאװ ןיא ערעּפָא

 ןוא רעבילַאק ןכיוה ןופ רָאטַאינַאּפמָאקַא

 רעטײלגַאב-ָאנַאיּפ רעד ןרָאװעג זיא רע



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -עג ןענעז סָאװ ,טסעג עשידנעלסיוא ןופ

 ,עשרַאװ ןייק ןלָארטסַאג ףיוא ןעמוק

 ,עקירעמַא ןייק קעװַא רע זיא 1938 ןיא

 רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טאטשנזייא .ד

 .(151 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ
 1,םס0מ '1866082 12123202ש4 : יעצץעס1

 םסנ}ֿפס+ 1 0מס} יט 001806 ויש 818 1 224

 0168 (86 'ז).

 רעגניז -- (-- 1897) בעי ןײטשדלָאג
 -רַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .ןזח ןוא

 רַאפ לושכיוה רעד ןיא טנרעלעג .עש

 -רַאװ ןיא ןעּפָאש ןופ ןעמָאנ ןפיוא קיזומ

 רָאכ ןיא ןעגנוזעג קיטייצכיילג ןוא עש

 רעטנוא עשרַאװ ןיא לוש-קישזָאנ רעד ןופ

 ָאדיװַאד יבצ םהרבא ןופ גנוטייל רעד

 .שטיוו

 ןרָאװעג רע זיא רָאי 20 ןופ רעטלע ןיא

 ,1925 ןיא .לוש-קישזָאנ רעד ןיא ינש-וזח

 טָאה יקסװָאקדולַאז והילא יו םעד ךָאנ

 ןעמונעגרעביא רע טָאה ,ענליוו טזָאלרַאפ

 ןיא לושרָאכ רעסיורג רעד ןיא תונזח סָאד

 ןליוּפ טזָאלרַאפ רע טָאה 1933 ןיא .ענליוו

 ,ןָאדנָאל ןייק קעװַא זיא ןוא

 ןכעלטפַאשלעזעג ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג םוטעמוא ןוא שוח

 ,גנוגעוַאב רעשיטסינויצ

 -ַָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלָאטס ןתנ
 יד ; (190 ,179 ,34-20 ,29 ז"ז) 1957 ַאטנָאר

 ז"ז) 1924 רעבמעווָאנ עשרַאו : טלצוו-םינזח

 : רענַארּפ .א ןוא טאטשנזייא .ד ; (22 1
 .(151 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ רענײמעגלַא

 טבעלעג .טסילָאיװ -- ןַאי יקטװָאנרַאג
 ,קיזומ טנרעלעג טרָאד ןוא עשרַאװ ןיא

 ,סרעטסעקרָא ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג

 -יקסנימַאק, ןטנַאקַאב ןיא ןעמונעג ליײטנָא

 .עשרַאװ ןיא *טעטרַאוװק

 טעברַא ןוא ןליוּפ ןיא טנייה ךיז טניפעג

 ,ָאידַאר ןשילוּפ ןיא
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 -- (1942 -- 1906 השמ קרעוװטוג

 ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא ןרָאכ ןופ טנעגיריד

 -עג .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 -רעטנָאק רעװעשרַאװ ןיא קיזומ טנרעל

 םַאדַא ןַאי ןרָאסעּפָארּפ יד ייב עירָאטַאװ

 -ָאטנַא ןוא (1954--1899) שטיװעקַאלקַאמ

 ,(1961---1882) יקסרָאקיס ינ

 עגָאגַאניס רעד ןיא טנעגיריד 1922 ןופ

 ןיא -- 1927 ןופ ןוא עשרַאװ ןיא ?יניס;

 .עשרַאוװ ייב עגַארּפ ןיא לוש רעסיורג רעד

 עשידיי ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןעוועג ךיוא

 -ָאגַאניס ,סעיציזָאּפמָאק ןבירשעג .ןלוש

 .עכעלטלעוו ןוא עלַאג

 ,עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעב ןעמוקעגמוא

 -ולג לש הידּפולקיצנא : םיומנירג קחצי ךרוע
 ביבאילת--םילשורי ,השרו ןושאר קרּפ ,תוי
 -ַארּפ .א ןוא טַאטשנזייא .ד ; (313 'ז) 3

 ; (162 'ז) ןַאקיסקעל-קיזומ רענײײמעגלַא : רעג

 'ז) 1924 רַאונַאי עשרַאװו ,"טלעוו-םינזח יד ,

 ,עשרַאװ "טלצעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,;7

 .(19 'ז) 1927 רעבָאטקָא

 ,טסילעשטנָאלָאיװ -- לָארַאק ןאמטוג
 -ָארק ןיא טנרעלעג ןוא ןגיובעג .גָאגַאדעּפ

 -רַא יד ןיא ןעמונעגלייטנָא טָאה רע .עק

 -לעזעג-קיזומ רעשידייג רעד ןופ ןטעב

 .עקָארק ןיא ?טפַאש
 רעד ןיא לעשטנעלָאיװ ןופ רערעל ןעוועג

 ןיא טליּפשעג ןוא לושקיזומ רעשידיי

 .רעטסעקרָא-רעמַאק ןשידיי

 -- ( -- 17:1.1875) ףלָארַא לעּפמיג
 -יד-רעטַאעט ןוא רעלדיפ ,טסיטענרַאלק

 ןייז ייב גרעבמעל ןיא ןריובעג .טנעגיר

 יד ןיא זיא סָאװ ,רעב-בקעי רעטָאפ

 רעד ןיא רעגניז-רָאכ ַא ןעוועג ןרָאי עגנוי

 ןעוועג רעטעּפש ןוא ערעּפָא רעגרעבמעל

 -עט ןשידיי ןופ רעיוב ןוא רעדנירג רעד

 ןוא קיזומ טנרעלעג .גרעבמעל ןיא רעטַא
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 -רַאלק ןוא לַאטספלָאװ יצירוַאמ ייב לדיפ

 זיא רעטעּפש .קניל קעשיצנַארפ ייב טענ

 ןשיטָאטש ןיא טנַארטסעקרָא ןעוועג רע

 ,גרעבמעל ןיא רעטַאעט

 רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןוא 1906 ןופ

 -רָא ןופ טנעגיריד ןעוועג רע זיא המחלמ

 -ַאטס גרעבמעל ןיא ןקיצנייא ןופ רעטסעק

 עקַאט טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןליב

 -ַאעט-לעּפמיג רעד יװ ןליוּפ ןיא טמשעג

 ,רעט

 עטשרע יד רע טָאה ,גָאגַאדעּפ ַא ןיילַא

 -ַאב ענייז ןזיוועגרעביא קיזומ ןופ תודוסי

 ןוא בוקַאי ,זוַאלסינָארב ןיז יירד עטמיר

 ,סרעקיזומ עטנכייצעגסיוא עלַא ,לָארַאק

 רעגרעבמעל ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 .ָאטעג

 הפוקת ענעסירעגרעביא יד : װָאקרוט טנומגיז

 : גייווצרעבליז ןמלז ; (217 ,216 ,132 ,1230 ז"ז)
 םישודק ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 עבשילא גַאלרַאפ ,1967 יטיס-עקיסקעמ ,דנַאב

 -ַארּפ .א ןוא טַאטשנזיײיא .ד ; (4017-4016 זיז)

 .(167 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ רענײמעגלַא : רעג
 1,600 '18660832 123125202014 : יעציעע;ס(1

 20180ע 1 סטס} ש 201806 שש 2158 1 2624

 יע1610 (82 י); 210תמ 2166: תזטלע8
 יט ז2606016 2 297621. 1הטסשש -- 4

 :טסינַאיּפ -- .ַאבוק ,בוקַאי לעּפמינ
 ןופ ןוז רעטייווצ .טסינעּפָאש ,זָאוטריװ

 -ףּפש ןוא רעטָאפ םייב טנרעלעג .ףלָאדַא

 גרעבמעל ןיא סרערעל עטסעב יד ייב רעט

 טרינַאיצקעפרעּפ ךיז רע טָאה ףוס םוצ ןוא

 -עּפס טימ ךיז טנכייצעגסיוא .ןיוו ןיא

 סנעּפָאש ןריטערּפרעטניא ןופ ןפוא ןלעיצ

 -וקַאב רע טָאה 1927 רָאי ןיא ,ןעגנופַאש

 -ןעּפָאש ןפיוא זײרּפ ןטשרע םעד ןעמ

 ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד זיא סָאװ ,סרוקנָאק

 ,ןליוּפ ןיא

 טעטשטּפיױה יד ןיא טרילָארטסַאג טָאה רע

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 רע טגעלפ ןליוּפ ןיא ןוא עּפָארײא ןופ

 טימ ןעמַאזוצ ןטרעצנָאק ןבעג טפָא ךיוא

 ףיוא ןעגנופַאש -- לָארַאק רעדורב ןייז

 | ,ןריווַאלק ייווצ

 ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנולעג םיא זיא סע

 .עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג רע ןוא

 הפוקת ענעסירעגרעביא יד : ווָאקרוט טנומניז

 : גרעבדורגניװַאקרוט קחצי ; (122 ,130 ז"ז)

 ןוא טַאטשנזייא .ד ; 1964 ,געוו ןיימ ףיוא

 ,ןָאקיסקעל-קיזומ רענײמעגלַא : רעגַארּפ .א

 .(167 'ז)

 -מָאקַא ,טסינַאיּפ -- לָארַאק לעּפמיג
 ,ףלָאדַא ןופ ןוז רעטסטלע .רָאטַאינַאּפ

 ןלעיצעּפס ַא טימ רעקיזומ רעטריטנעלַאט

 ןיא טנרעלעג .טנעמַאינַאּפמָאקַא רַאפ שוח

 "נָאק ףיוא ןטערטסױרַא טגעלפ ,ןלױּפ

 ןטסילָאס-סרעגניז עטסערג יד טימ ןטרעצ

 ךיוא יו ,עקיטרָא ,ןזָאוטריװ:ןילָאיװ ןוא

 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,טסעג עשידנעלסיוא

 טייצ עסיוועג ַא .ןליוּפ ןיא ןרילָארטסַאג

 -טסנוקניילק ןופ רעטייל-קיזומ ןעוועג

 .?לעזַאזַא; רעטַאעט

 -טנעַאנ רעד ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנַאל

 רעדורב ןייז ןופ רעטעברַאטימ רעטס

 טזיירעג םיא טימ טָאה ןוא ווַאלסינָארב

 ןייז קידנעייז ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא

 ,ןטרעצנַאק יד ףיוא רָאטַאינַאּפמָאקַא

 ןיא 1942 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 .ַארַאכוב ןיא לָאטיּפש-הסיפת

 געו ןיימ ףיוא : גרעבדורג"זוָאקרוט קחצי
 ענעסירעגרעביא יד : וװַאקרוט טנומגיז ; 4
 : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנוזיײא .ד ; 1961 ,הפוקת
 ,(167 'ו) ןָאקיסקעל-קיזומ רענײמעגלַא

 (-- 1911) דערפלַא לעװ הירא גרובזניג
 חסּפ ןופ ןוז רעטסגניי ,טסינילָאיױװ ---

 -רַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .גרובזניג



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -רָאטַאװרעסנָאק עשיכולמ טקידנעעג .עש

 ןופ רעליש ַא ןעוועג .1922 רָאי ןיא עי

 ןקידנע ןרַאפ ךָאנ ןוא יקסנַאכָאק ווַאלצַאװ

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג עירָאטַאװרעסנַאק

 ,עשרַאװ ןיא רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ

 טסילָאס יװ ןטערטעגסױרַא טפָא זיא רע

 רעטבַאגַאב ַא יו ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ןוא

 ךישממ רע טָאה קיטייצכיילג .רעלדיפ

 ןַאירעלַאװ ייב ערעל-קיזומ ןייז ןעוועג

 ,וועיַאידרעב

 טימ ןדנובעג ןעוועג זיא גרובזניג דערפלַא

 ןיא ?טפַאשלעזעגיקיזומ רעשידייא רעד

 רעד ייב טעדנירגעג טָאה ןוא עשרַאװ

 סע .טעטרַאוק-ךיירטש ַא טפַאשלעזעג

 -ָארָאדגיװ :טעברַאעגטימ םיא טימ ןבָאה

 םהרבא לעגירק ,לדיפ עטייווצ --- שטיוו

 -נָאלָאיװ -- ןָאעל רענייוו ןוא אלָאיוװ ---

 ,לעשט

 -נַאג רעד טימ ןוא רעטָאפ ןטימ ןעמַאזוצ

 -ץרא ןייק 1926 ןיא ןעמוקעג החּפשמ רעצ

 -נייה ןזיב ןוא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא לארׂשי

 -ליפ ןופ דילגטימ ַא רע זיא גָאט ןקיט

 רע .ביבא-לת ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאה

 -דיפ עטשרע ןופ עּפורג רעד וצ טרעהעג

 -גימַאק םוצ טרעהעג ךיוא טָאה ןוא רעל

 רעד רע זיא 1961 ןופ .טעטרַאװק-יקס

 ןופ רָאטקערָאק ןוא רַאקעטָאילביב-טּפיױה

 ,קעטָאילביב-רעטסעקרָא רעד

 רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טאטשנזייא .ד
 ,(168 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ

 װַאלסעלָאב לעװ ךורב גרובזניג
 רעטייווצ ,טסילעשטנָאלָאיוװ --- (--- 1906)

 ןיא טנרעלעג ןוא ןריובעג .חסּפ ןופ ןוז

 -קיוומ עשיכולמ יד טקידנעעג .,עשרַאװ

 -ליפ ןיא טליּפשעג ןוא עירָאטַאװרעסנָאק

 -עג ,עשרַאװ ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאה

 .רעטסיײמטרעצנָאק ךיוא ןעוו
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 -ץגנייא ןעוועג זיא גרובזניג ווַאלסעלָאב

 -רַאװ ןופ ןבעל ןשילַאקיזומ ןיא טלצרָאװ

 ףור ןפיוא רע טָאה ,םעד ץָארט ןוא עש

 טלעטשעג ךיז ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב ןופ

 ןייק ןעמוקעג ןוא עיציזָאּפסיד ןייז וצ

 ,לארׂשי-ץרא

 -ליפ ןיא גָאט ןקיטנייה ןזיב טליּפש רע

 .ביבא-לת ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאה

 רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנזיײא .ד

 .(168 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ

 ןץיג1מהנזיזמהסמ12 172182200814+=+01

 (18 ז),

 -דיפ -- (-- 1904) שוָאגעשזג גרובזניג

 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .חסּפ ןופ ןוז .רעל

 עשילַאקיװמ עטשרע ןייז .עשרַאװ ןיא

 -נָאק רעד ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנודליב

 -ָארּפ ןופ רעליש ַא קידנעייז ,עירָאטַאװרעס

 -עג טייצ עצרוק ַא .שטיװעצרַאב רָאסעפ

 רעװעשרַאװ ןופ רעטסעקרָא ןיא טליּפש

 ,עיגלעב ןייק קעװַא זיא ןוא עינָאמרַאהליפ

 זײרּפ ןטשרע םעד ןעמוקַאב טָאה רע ּוװ

 ,סרוקנָאק-לדיפ ַא ןיא

 ןיא לענָאיסעּפָארּפ טעברַאעג טָאה רע

 זיא רע זיב ,סרעטסעקרַא ענעדישרַאפ

 ןקיטנייה ןזיב ןוא עקירעמַא ןייק קעוַא

 רעד ןופ רעטסעקרָא ןיא רע טליּפש גָאט

 ,קרָאי-וינ ןיא ערעּפָא-ןַאטילָאּפָארטעמ

 װַאלסינַארב לעװ בוד גרובזנינ
 טסינָאיסוקרעּפ ,טסינַאיּפ -- (-- 1906)

 -יווצ ןוא חסּפ ןופ ןוז .רָאטיזָאּפמָאק ןוא

 -רעד ןוא ןריובעג .ךורב ןופ רעדורב-גניל

 ייב קיזומ טנרעלעג .עשרַאו ןיא ןגיוצ

 (1928-1869) רעצלעמ קירנעה רָאסעּפָארּפ

 ןיא טליּפשעג רעליש ַא יװ ןיוש ןוא

 עשרַאװ ןיא רעטסעקרַא ןשינַאמרַאהליפ

 -רַאנילמ לימע ןופ גנוטייל רעד רעטנוא
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 -סעקרָא ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג .יקס

 ,טסינָאיסוקרעּפ ןוא טסינַאיּפ יו סרעט

 ןוא רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא רע זיב

 .לארׂשי-ץרא ןייק קעװַא רעדירב

 -ליפ ןופ דילגטימ ַא רע זיא 1936 ןופ

 ןוא ביבא-לת ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאה

 יװ קיטעט ןעװעג רע זיא םעד ץוחַא

 טָאה ױזַא ןוא .רָאטיזָאּפמָאק ןוא גָאגַאדעּפ

 -נירגעג רעדירב ענייז טימ ןעמַאזוצ רע

 זיא סע רעכלעוו ןופ ,לושקיזומ ַא טעד

 עגנוי עדַאיעלּפ עצנַאג ַא ןעמוקעגסורַא

 ,ןטסילַאטנעמורטסניא

 ןעגנופַאש ןבירשעגנָא טָאה גרובזניג בוד

 רעטסעקרָא-רעמַאק רַאפ ,ָאנַאיּפ רַאפ

 -12 ןייז .ןטנעמורטסניא-עיסוקרעּפ ןוא

 "ביבא-לת ןיא העש 24, עטַיוס עקיטונימ

 ,טייקטכייל ןוא טירָאלָאק טימ לופ זיא

 רַאפ ָאצרעקס; :יװ ןעגנופַאש ערעדנַא

 -רַאװק , ,*ַאקלָאּפ-ָאליסק,; ,"סעיסוקרעּפ

 סיוא ךיז ןענעכייצ --- ?ָאלָאקיּפ ָאטעט

 ,םעטיר ןוא עידָאלעמ ןופ טירָאלָאק טימ

 -ַאּפמָאק ןייז טַאהעג טָאה לַאפייב ןסיורג

 ."סרעטסעקרָא ריפ ,, עיציז

 ןרָאװעג טליּפשעג ןענעז ןעגנופַאש ענייז

 .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא לארׂשי ןיא

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 רענײמעגלַא : רעגַארּפ ,א ןוא טַאטשנזייא .ד
 ,(168 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ

 (1944 -- 1881) לעװַאּפ ,הספ גרובזניג
 ,ןריובעג .טסילָאיװ-ָאטלַא ןוא רעלדיפ --

 ,עשרַאװ ןיא טנרעלעג ךיוא ןוא ןגיוצרעד

 ןוא טליּפשעג רָאי קיסיירד ןופ ךשמ ןיא

 -רע עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא ןעמונרַאפ

 -עג .רעטסעקרַָא ןשינָאמרַאהליפ ןיא רעט

 דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ןרָאי עגנַאל ןעוו

 ןטסנידרַאפ טַאהעג ןוא רעטסעקרָא ןופ

 ןטערטעגסױרַא .גנולקיװטנַא ןייז רַאפ

 עטסטמירַאב יד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 רוטרַא יו ,טלעװ רעד ןיא ןטנעגיריד

 רעלהַאמ ווװַאטסוג ,(1922--1855) שיקינ

 ---1870) יקסרַאנילמ לימע ,(1911---1860)

 .ערעדנַא ןוא (5

 ןעוועג ןָא זייוודניק ןופ זיא גרובזניג חסּפ

 ןוא ןויצ תביש ןופ קנַאדעג ןטימ ןדנובעג

 -ָארב ןעוו ןוא םזינויצ ןטימ רעטעּפש

 םעד טריזינַאגרָא טָאה ןַאמרעבוה ווַאלסינ

 ,לארׂשי-ץרא ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס

 .ןליּפש וצ ןדַאלעגנייא םיא ךיוא רע טָאה

 לארׂשי ןייק 1926 ןיא ןעמוקעג זיא רע

 ןענעז סָאװ ,ןיז יירד ענייז טימ ןעמַאזוצ



 "ורטסניא עטנַאקַאב ןעוועג ןיוש

 טליּפשעג ןבָאה ןוא ןטסילַאטנעמ

 -רַאו רעד ןופ רעטסעקרָא ןיא

 .עינָאמרַאהליפ רעוועש

 ןיא טפַאשרעדילגטימ ןייז ץוחַא

 גרובזניג חסּפ טָאה ,רעטסעקרָא

 -טכורפ ַא לארׂשי ןיא טלקיװטנַא

 טייקיטעט עשיגָאגַאדעּפ ערַאב

 טרינָאּפמָאק ךיוא טָאה ןוא

 -ַאיּפ ןוא לדיפ רַאפ ןעגנופַאש

 טריפעגסיוא ןענעז סָאװ ,ָאנ

 ןיא ןוא לארׂשי ןיא ןרָאװעג

 ענייז ןשיװצ .רעדנעל ערעדנַא

 -סיוא ךיז ןבָאה סעיציזָאּפמָאק

 ןוא ?ַאדַאקסַאק, טנכייצעג

 ."זעּפַארט;,

 לארׂשי ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 ,1944 רָאי ןיא

 רעטסינימ-רעימערּפ ןופ טַאטסעטַא

 ןעמוקַאב סגרובזניג .ב וצ לעטרַאב

 -סיוא רַאפ ץיירק-טסנידרַאפ םעד

 -"יטעט רעשילַאקיזומ רעטנכייצעג

 ,(1922) טייק

 9ׁשק - יי יי א יי
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 טנכייצעגסיוא רע זיא 1920 רַאונַאי ןיא

 ןשיליוּפ ןקידטלָאמעד ןכרוד ןרָאװעג

 -רַאב רָאסעּפָארּפ ,רעטסינימ-רעימערּפ

 ענייז רַאפ לַאדעמ םענרעבליז ַא טימ ,לעט

 -שיטסיטרַא ןופ טיבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ;

 רעד בילוצ ןוא ."טעברַא רעשילַאקיזומ

 ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא ץנעטניא רעקיבלעז

 ,טרעצנָאק רעכעלרעייפ ַא דובכ ןייז ןיא

 יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא

 ףעזוי ,גרעבלעטיפ שזָאגעשזג ןטנעגיריד

 ,יקסרימָאקליװ שזעימיזַאק ןוא ,יקסנימיזָא

 -עג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,טרעצנָאק רעד

 רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ךרוד ןרָאװ

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ,עינָאמרַאהליפ

 רעד ןופ לָאז ןיא 1920 רַאורבעפ ןט9

 .עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ

 רענײײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנזיײא .ד

 .(167 'ז) ןָאקיסקעליקיזומ

 11 ני102318 טעץהנ82200814 9011

 (18 יז)

 רערעל-קיזומ ןוא רעלדיפ -- .פ רעסיג
 טיבעג ןפיוא וויטקַא ןעוועג .םָאדַאר ןיא

 1917 ןיא .גנויצרעד רעשילַאקיזומ ןופ

 -לעוו ןיא ,לושקיזומ ַא טנפעעג רע טָאה

 יױרפ ןוא לדיפ טנרעלעג טָאה רע רעכ

 םזילַאעדיא ןייז קנַאד ַא .ָאנַאיּפ -- עירול

 עטפַאהרעטסומ ַא ןרָאװעג לוש יד זיא

 ,עיצוטיטסניא

 ןַא טריזינַאגרָא רע טָאה לוש רעד ייב

 -פיוא טגעלפ רע ןכלעוו טימ ,רעטסעקרָא

 -סיוא טָאה רע .ןטרעצנָאק ףיוא ןטערט

 ידרעוו ,סמַארב ןופ ןעגנופַאש טריפעג

 -רעד טָאה רע .רעקיסַאלק ערעדנַא ןוא

 .רעקיזומ עדַאיעלּפ עצנַאג ַא ןגיוצ

 .(118 'ז) םָאדַאר רפס : וװָאלרעּפ קחצי .דער

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 ,ןיטסינַאיּפ -- ֿאיַאמַאט שטיווָאשריג

 ענליוו ןיא ןטנַאקַאב ןופ יורפ .ןיגָאגַאדעּפ

 -עג .שטיוװָאשריג השמ ר"ד רעקידעמ

 -סור ןיא טריטרעצנָאק ןוא קיזומ טנרעל

 עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ .דנַאל
 ,ענליוו ןיא טצעזַאב ךיז

 -יוױּפ ןופ ןעגנודַאלנייא עקילָאצליפ ץָארט

 -רָאטַאװרעסנָאק עשידנעלסיוא ןוא עשיל

 -קיזומ ןשידיי םעד ןבעגעגרעביא ךיז ,סעי

 יד ןשיווצ ןעוועג .ענליוו ןיא טוטיטסניא

 ,טוטיטסניא ןופ תוחוכ-טּפיוה ןוא סרעיוב

 ןופ ןרָאסעּפָארּפ זַא ,ןפָארטעג טָאה סע

 -ייא ףיוא ןעמוקעג ןענעז טעטש ערעדנַא

 -ָאקלופרַאפ וצ ענליוו ןייק םישדח עקינ

 -ַאט ייב תועידי עשיגָאגַאדעּפ ערעייז ןעמ

 ,שטיוװָאשריג ַארַאמ

 -ַאזוצ יז טָאה געטדָאטעג ערעווש יד ןיא

 -עגנָא ּפעילס םהרבא טנעגיריד ןטימ ןעמ

 טריזינַאגרָא ןוא לושקיזומ רעד טימ טריפ

 ןבעג ךיוא טגעלפ יז .ןטנוװָא עשילַאקיזומ

 ,ןטרעצנַאק ָאטעג ןיא

 ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט : קורק ןַאמרעה
 רענליוו ןופ : רעוועקצוס .א ; (438 ,377 ז"ז)
 קראמ ר"ד ; (102 'ז) 1946 עוװקסָאמ ,ָאטעג
 ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד
 רעד : ריפַאפ ןרחא ; (244 ,224 ז"ז) םוקמוא
 -רַא -- ענליוו ןיא טוטיטסניא-קיזומ רעשידיי
 ,רוטַארעטיל רַאפ טפירשנעכָאװ, ןיא לקיט
 יד, ; 1924 ילוי ןט25 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק

 .(20 'ז) 1924 יַאמ ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח

 ָאטעג --- 1890) המלש"-ףסוי ןײטשטַאלג
 ןוא ןרָאכ ןופ טנעגיריד -- (עשרַאװ

 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .רעקיטירק-קיזומ

 -טַאלג השמ 'ר ,רעטָאּפ ןייז .ןילבול ןיא

 רערעטלע .ןזח-טָאטש ןעוועג זיא ןייטש

 ןיזוק ןוא ,בקעי ,טנעגיריד ןופ רעדורב

 -סױרַא ךיז .ןײטשטַאלג בקעי רעטכיד ןופ

 םייה רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןסירעג



 ןליוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -נעעג רע טָאה ָאד .עשרַאװ ךָאנ קעװַא ןוא

 -יד ןרָאװעג ןוא עירָאטַאװרעסנָאק טקיד

 "ןורושי, לוש רעד ןיא רָאכ ןופ טנעגיר

 ,"יביס, ןיא רעטעּפש ןוא

 יד ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןעוועג זיא רע

 -עג רע זיא ףוס םוצ ןוא ןלוש-?ָאשיצ,

 -געט רעד ןיא רעקיטירק-קיזמ ןרָאװ

 .עשרַאװ ןיא "דנוב , ןופ גנוטייצ רעכעל

 ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ענייז

 -ייצסקלָאפ רעד ןיא קיזומ רעשידיי ןופ

 טָאה רע .קידנרעלַאב ןעוועג ןענעז גנוט

 ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ךיוא

 -.טײצ ערעדנַא ןיא ןוא ןגַארפ-סנבעל

 ,ןטפירש

 ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה טרַאבלעג לכימ

 ; סקידנגלָאפ

 ,טרעטנומעג ןוא טקעוװעג רדסכ טָאה רע;

 -ומ עשידיי טקיטומרעד ןוא טרעטסײגַאב

 ןָא.. .קיזומ עשידיי ןפַאש וצ םירבחיקיז

 רע טָאה ליײטרוארָאפ ןָא ןוא רעזייבעג

 סָאװ ןזיוועגנָא ךעלרע ןוא קיטכירפיוא

 ןוא .תועט ַא זיא סָאװ ןוא קיטכיר זיא

 רבחמ-רעקיזומ ןגנוי ַא וצ טָאה רע ביוא

 ןוא -- רעגנערטש לסיב ַא ןייז טפרַאדעג

 ןוא ןענרעצרעד םענעי קידנליו טשינ

 ֹוצ ןקיטומטנַא רשפא םענעי טימרעד

 ןדייל רשפא ןעק םעד ךרוד סָאװ ,ןפַאש

 ןגעו רע טָאה --- רוטַארעטיל-קיזומ יד

 -עג רָאנ ,ןבירשעג טשינ ךעלטנפע םעד

 ןײטשטַאלג ףסוי ...םיהַא לווירב ַא טקיש

 רע .ךרד-הרומ רעתמא רעד ןעוועג זיא

 ןוא רמוש רעיירטעג ַא יוװ ןענַאטשעג זיא

 -וטיטסניא-קיזומ עשידיי עלַא זַא ,טיהעג

 ."שטנוזעג ןסקַאװ ןלָאז סעיצ

 רעשידייא רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע
 טָאה ןוא עשרַאװ ןיא ?טפַאשלעזעג-קיזומ

 עכעלטפַאשלעזעג עלַא ןיא ןעמונעגליײטנָא

 -ייש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סעוויטַאיציניא
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 ,ןלוּפ ןיא קיזומ רעשידיי וצ תוכ

 רעוועשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 ,ָאטעג

 ,רעביירש עשידיי טימ ןסעומש : טָאּפ בקעי
 :טַאטשײינ ךלמ ; (82 '7) 1954 קרָאידװינ

 עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח
 -על : ןאדשזַאק .ש .ח .דער ; (401 ,400 ז"ז)
 ןוא טאטשנזייא דוד ; (99 'ז) ךוב-רוכזי-רער
 ןַאקיסקעל-קיזומ רענײמעגלַא :רענארּפ .א
 .(168 'ז)

 ,טסילעשטנָאלָאיװ -- ןועמש גרעבפַאלג
 ןוא גרעבמעל ןופ טמַאטשעג .טסילָאס

 -שג .טנרעלעג ןוא טבעלעג טרָאד ךיוא

 ןוא ערעּפָא ןופ רעטסעקרָא ןיא טליּפש
 .ןענַארָאטסער ןיא

 טנעגיריד -- (1942--1904) ןנח רעזעלג
 ענליוו ןיא ןריובעג .ענליוו ןיא ןרָאכ ןופ

 -קיזומ ןשידיי ןיא טנרעלעג טרָאד ןוא

 רעד ןיא טנעגיריד ןרָאװעג .טוטיטסניא

 ןוא ?שדוקה-תרהט; לושרָאכ רעסיורג

 ןוא ןלוש ןיא ןרָאכ טימ טריפעגנָא ךיוא

 ,סעיצַאזינַאגרָא ןיא

 יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רע

 ,טרָאפ ןטניינ ןפיוא ,ענווָאק ןיא סיצַאנ

 ז"ז) ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלָאטס ןתנ
 -מעוװַאנ ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד, ;(72 ,4
 ; (21 'ז) 1938 רעבמעווָאנ ; (22 'ז) 1924 רעב

 ; (223 'ז) ענליוו ןברוח :יקסניגרעשטַאק .ש
 ; (23 'ז) ,ענליוו-גנוי רָאי 25 :ןַאר רעזייל .דער
 רענײמעגלַא : רענַארּפ .א ןוא טַאטשנזיײיא ,ד

 .(173 'ז) ןָאקיסקעל-קיזומ

 (1942--1895) עשוהיילארׂשי טרָאבלעג
 ןיא ןלוש עשידיי ןיא רערעליגנַאזעג ---

 רעדורב ַא ,ווָאקרָאזָא ןיא ןריובעג .שזדָאל

 -עמַא ןיא רעקיזומ ןשידיי ןטנַאקַאב ןופ

 קיומ טנרעלעג טרַאבלעג לכימ עקיר

 גנַאזעג ןופ רערעל ןרָאװעג ןוא שזדָאל ןיא
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 רעד ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא

 ,טָאטש רעקיזָאד

 טפַאשביל רעסיורג טימ טעברַא ןייז ןָאטעג

 .דניק ןשידיי םוצ ןוא דיל ןשידיי םוצ

 רעדיל טרינָאּפמָאק ןײלַא ךיוא טָאה רע

 ןטסקעט עשיערבעה ןוא עשידיי וצ

 רענייא ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 | .?סעיצקַא, יד ןופ

 'ז) ךוב-רוכזי-רערעל : ןַאדשזַאק .ש .ח .דער

5 

 -דיפ -- (-- 11.7.1913) רוטרַא ןורבלעג
 ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ,רעל

 ןרָאי יד ןיא .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא

 ייב רוטנעגיריד טנרעלעג 1926-+3

 ןיא ועיַאידרעב ןַאירעלַאװ רָאסעפָארּפ

 -עג ַא .עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ רעד

 רעװעשרַאװ רעד ןיא טליּפשעג טייצ עסיוו

 -יריד ןעוועג רעטעּפש ןוא עינַאמרַאהליפ

 -רָא; טפַאשלעזעגיגנַאזעג רעד ןופ טנעג

 ."שועפ

 המחלמ-טלעו רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 טָאה עילַאטיא ןיא .דנַאלסיוא ןיא ןעוועג

 ייב עיציזָאּפמָאק טנרעלעג רעטייו רע

2 | 
 ֶו ו

1 

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 . טאפא ?ל א יי יי" שוץ
 א: לא הטשאוא יא לוצק

 -ָאמ ָאנידרַאנרעב ןוא ילעסַאק ָאדערפלַא

 טצנעגרעד ךָאנ רע טָאה רעטעּפש ,ירַאניל

 ,ןכרעש ןַאמרעה ייב תועידי ענייז

 ןיא ןרובלעג רוטרַא ךיז טניפעג 1949 ןופ

 -רַאפ ןוא ןעמונרַאפ טָאה רע ּוװ ,לארׂשי

 ןזיב זיא ןוא סנטסָאּפ ענעדישרַאפ טמענ

 ןופ ןבעל-קיזומ ןיא קיטעט גָאט ןקיטנייה

 ,דנַאל

 1,600 '/266852 13129702ש4 : םענעע;ס,1

 20180ש 1 0067 יש 001866 ש אזא } א8

 יט1סאט (78 יז),

 רעגני --  שזעימיזַאק רעטנרעלעג
 -ומ עגנוי יד וצ טרעהעג טָאה .טסינַאיּפ

 -סיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ָאטעג ןיא רעקיז

 -סעזערּפמיא עלַארטנעצ, יד .טנכייצעג

 טָאה ָאטעג רעװעשרַאו ןיא ?עיסימָאק

 -סורַא עכעלטנפע וצ ןגיוצעגוצ םיא ךיוא

 -רעטנוא-רוטלוק ענעדישרַאפ ףיוא ןטירט

 .ןעגנומענ

 ז"ז) ןעװעג סע זיא ױזַא : וָאקרוט סַאנַאי
2, 244). 



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 רָאטיזָאּפמָאק --- ( -- 1908) ישזעי טרעג

 -עג .וָאנרַאט ןיא ןריובעג .טנעגיריד ןוא

 דלָאנרַא ןופ רעליש ןעוועג .ןיוו ןיא טנרעל

 ןַא ןופ טנעגיריד 1933 ןופ .גרעבנעש

 -לעזעג רעד ייב רעטסעקרָא םענעגייא
 ."ןָאעדָא; סעטַאלּפ ןריצודָארּפ רַאפ טפַאש

 ןעוועג רע זיא 1941--1929 ןרָאי יד ןיא

 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןופ טנעגיריד

 טבעל המחלמ רעד ךָאנ ןופ ןוא ,גרעבמעל

 ןַא טלקיװטנַא רע ּוװ ,עקָארק ןיא רע

 -קיומ עטגייווצרַאפ-טיירב ענײמעגלַא

 ןופ רעטסעקרָא ןטימ ןָא טריפ .טייקיטעט

 ףיוא טנעגיריד יו ףיוא טערט ,ָאידַאר

 רָאטקעריד זיא ןוא ןטרעצנָאק עשינָאפמיס

 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןופ

 .עקָארק
 ןעמונרַאפ קידנעטש ךיז טָאה טרעג ישזעי

 -וטס יד ןיא ןיוש .קיזומ רעטכייל טימ

 טקילײטַאב ךיז רע טָאה ןרָאי עשיטנעד

 ןעועג זיא רע .סרעטסעקרָא-זַאשזד ןיא

 ןופ רָאטקעטָארּפ רעשירעלטסניק רעד

 זיא סָאװ ,?לַאש; עּפורג-ןרָאטַאמַא רעד

 םענייא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעטעּפש

 ןיא ןוײטקעלָאקיזַאשזד עטסעב יד ןופ

 -ץלּפ עצנַאג ַא ןגיוצרעד טָאה רע ,עקָארק

 ןופ רעיוב ןוא רעגנעהנָא ,סרעקיזומ עדַאי

 .ןלױּפ ןיא קיזומיזַאשזד רעד

 רַאפ סעיציזָאּפמָאק ךס ַא ןפַאשעג טָאה רע

 ,רעטסעקרָאיזַאשזד

 1,60מ '1266082 13128707ץע4 : יעקל ,1

 20180ש 1 סטסצ+ ש 201806 ש א18 1 88

 1680 (80'/; 9. 88010881: 0סעט8-

 161 1822 (129 ,105 ז"ז) ,

 רָאטַאזינַאגרָא ,רעקיזומ -- לכעמ לטרעג
 ןוא טבעלעג .ןעגנומעגרעטנוא-רוטלוק ןופ
 ןיא קיזומ ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט ןעוועג
 ךס ַא ףיוא טליּפשעג ןיילַא .וװָאשעיבורה

215 

 ןטערטפיוא טגעלפ ןוא ןטנעמורטסניא

 -רעטנוא-רוטלוק ענעדישרַאפ ףיוא ָאלָאס

 "ורה ןיא טריזינַאגרָא טָאה רע .ןעגנומענ

 -יז ןופ רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ַא ווָאשעיב

 רעד ןיא טבילַאב ןעוועג .ןשטנעמ ןצעב

 -לוק סָאד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג ןוא טָאטש

 .ןבעל-רוט

 ,װָאשעיבורה סקנּפ ; יקפנילּפַאק ךורב ,דער

 ז"ז) 1962 ביבא-לת ,ווָאשעיבורה יאצוי ןוגרא

2, 321, 423). 

 -טימ .טסילָאװ -- .י ןרָאקנעטשרעג

 -ירעּפסקע; םייב עיצקעס-קיזומ ןופ דילג

 טָאה .עשרַאװ ןיא רעטַאעט "ןלַאטנעמ

 קיזומ טנרעלעג ןוא עשרַאװ ןיא טבעלעג

 .עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ רעד ןיא

 וצ טרעהעג סָאלק-לדיפ יד ןקידנע ןכָאנ

 סָאװ ,רעקיזומ עשידיי עּפורג רעגנוי רעד

 םייב עיצקעס-קיומ ַא ןפַאשעג ןבָאה

 -ַאעט ןלַאטנעמירעּפסקע; ןשידרַאגנַאװַא

 .עשרַאװ ןיא "רעט

 םעד ןיא רעמענלײטנָא יד ןופ ןעוועג

 ןטערטעגסױרַא טפָא זיא סָאװ ,טעטרַאװק

 ,ןטנווָא-קיזומ יד ףיוא

 ,ןזח ןוא רעגניז -- ןועמשידךלמ לַאבנירג
 ןיא רענעריובעג ַא .רָאנעט רעשיריל

 וצ טפַאשביל עפיט טליפעג .ועשַאטס

 -געעז .טרפב גנַאזעג וצ ןוא ללכב קיזומ

 -רַאפ ןייק טשינ ןבָאה עקימורַא יד זַא ,קיד

 זיא ,סעיצַאריּפסַא ענייז רַאפ שינעדנעטש

 .ןיוו ןייק קעװַא רע

 וצ ןעגנולעג םיא זיא ימ רערעווש טימ

 ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע .קיזומ ןענרעל

 ,ןזח ןוא רעגניז ַא

 "קיזומ ןוא םינזח ,רעקיזומ : גרעבנטַאר השמ

 1962 ביבאילת ,בושַאטס רפס ,ןענַאמַאלעמ

 .(298 'ז)
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 -עטרַאװק ,רעלדיפ -- .א ץעינישזבָאד

 ןעוועג ןוא עשרַאװ ןיא טבעלעג .טסיט

 .יקסװעלַאש .מ רָאסעּפָארּפ ןופ רעליש ַא

 ,טעטרַאוװק-ךיירטש ַא ןיא ןעמונעגליײטנָא

 -רעסנַאק ןופ סרוקנָאק ַא ףיוא טָאה סָאװ

 ןעמונעג עקָארק ןיא ןטעטרַאװק-עירָאטַאװ
 ,זירּפ ןטשרע םעד

 רעד ןופ טמַאטשעג טָאה ץעינישזבָאד .א

 -ץעינישזבָאד רעשילַאקיזומ רעטנַאקַאב

 -רָאפ םיא טָאה'מ ןוא עשרַאװ ןיא החּפשמ

 -עירַאק-רעלטסניק עסיורג ַא טגָאזעגסױא

 ןשידיי ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה רע .ער

 גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָא-רעמַאק

 .ןָאגַאב רעב טנעגיריד ןגנוי ןופ

 -יוא ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,
 .(23 '|) 1939 טסוג

 רעלדיפ -- וַאלפינַאטס ץעינישזבָאד
 ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .טנעגיריד ןוא

 -יזומ החּפשמ ַא ןופ טמַאטשעג .עשרַאװ

 -ַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ טקידנעעג .רעק

 -סעקרָא רעקירָאיגנַאל ןעוועג ןוא עירָאט

 -רַאהליפ רעװעשרַאװ רעד ןיא טנַארט

 .עינַאמ

 טריגיריד ןרָאי עגנַאל ןוא טעדנירגעג

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ר

 ןיא "יבכמ, ןופ רעטסעקרָא-זָאלב םעד
 .עשרַאװ

 -- ַאינָאס ןַאמרעטכיל-שטיװַאדיװַאד

 רעטכָאט .ןירָאטַאינַאּפמָאקַא ,ןיטסינַאיּפ

 רעד ןיא רָאכ ןופ טנעגיריד ןטנַאקַאב ןופ

 ןופ יורפ ,עשרַאװ ןיא לוש-?קישזָאנ;

 -עג .לוש רעקיבלעז רעד ןיא ןזח ןטייווצ

 טנרעלעג .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריוב

 -ַאװרעסנָאק רעשיכולמ רעד ןיא ָאנַאיּפ

 -ַא ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה ,עירָאט

 -סערג יד ןטײלגַאב טגעלפ ןוא ןרינַאּפמָאק

 ןיא ןטרעצנָאק ערעייז ףיוא רעגניז עט

 ,עשרַאװ

 יעג זיא ןַאמרעטכיל-שטיווָאדיװַאד ַאינָאס

 ,קיזומ רעשידיי ןופ ןירענעק עפיט ַא ןעוו

 -ילגטימ עקיטעט ַא ןעוועג ךיוא זיא יז

 -רַאפ רַאפ טפַאשלעזעג, רעד ןופ ןירעד

 .עשרַאװ ןיא "קיזומ עשידיי ןטיײרּפש

 .(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : ווָאקרוט סַאנָאי

 'ז) 1925 רַאונַאי עשרַאװ ,"טלצוו-םינזח יד,

 עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; 8

 .(23 'ז) 1939 רַאורבעפ

 ,טסינַאיּפ -- ר"ד ,ןַאמרעה רעניטַאד

 רעדורב .ןקסע-קיזומ ןוא רָאטַאינַאּפמָאקַא

 ןיא ןעוועג .רעניטַאד ןַאעל רעגניז ןופ

 "קיזומ רעשידיי רעד ןיא וויטקַא עשרַאװ

 -לוק ןיא ןעמונעגליײטנָא ןוא טפַאשלעזעג

 -עגסיורַא טפָא .ןעגנומענרעטנוא-רוט

 -עמַאק ןופ רָאטַאינַאּפמָאקַא יו ןטערט

 .ןעלבמַאסנַא-קיזומ עלַאר

 זינומגזיזמסמ18 108/822008184 1901-1931,

 (35 'ז) ,

 זייוודניק ןופ .רעגניז -- ןָאעל רעניטַאד
 ןיא ןעגנוזעג ןוא קיזומ טַאהעג ביל ןָא
 -סַאב ןייז ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו .ןרָאכ



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןוא ןדליב טזָאלעג יז רע טָאה ,עמיטש

 ףיא ןטערטפיא רע טגעלפ רעטעּפש

 ,טסילָאס יװ ןטרעצנָאק

 ןיא רָאכ-רואינש ןופ דילגטימ ַא ןעוועג

 -ָאס עּפורג רעד ןופ רענייא ןוא עשרַאװ

 ןעוועג זיא עמיטש ןייז .רָאכ םייב ןטסיל

 זיא רע .רעבמעט םענייש ןטלעז ַא ןופ

 סעירַא ןעגניז ןיא טריזילַאיצעּפס ןעוועג

 -ער ןשיסַאלק ןופ רעדיל ןוא סערעּפָא ןופ

 ,רַאוטרעּפ

 רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא רעניטַאד ןָאעל

 זיא רע .עשרַאװ ןיא ןקסע רעשיטסינויצ

 רעד ןופ דילגטימ רעקירָאיגנַאל ןעוועג

 -קַא ןוא עשרַאװ ןיא גנוטלַאװרַאפ-הליהק

 ןסיורג ןופ רעריפטימ ןוא רעוט רצוויט

 ,רָאכסקלָאפ ןשידיי

 1932 רעבמעווָאנ עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד;

 ,(9 יז)

 -ַאמַארד ,ןירעגניז -- ַאדליה ַאקצילַאד
 עריא ןופ ןעוועג טנַאקַאב .ןַארּפָאס רעשיט

6 

 ןטרעצנָאק עכעלטנפע ףיוא ןטירטסױרַא

 -עג יז טָאה רַאוטרעּפער .,עשרַאװ ןיא

 ,דיל ןשידיי ןוא ןשיסַאלק ןופ טּפעש

 -עטניא ןוא עמיטש רענייש ריא קנַאד ַא

 עריא ןבָאה עיצַאטערּפרעטניא רעטנַאסער
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 עשיליוּפ ןוא עשידיי ןגיוצעג ןטרעצנָאק
 ,רערעהוצ

 -- (19230--1867) השמ יקטנַאשזוגרַאד

 -ץריקיזומ ןוא רערעל-גנַאזעג ,טנעגיריד

 ,קָארט ייב קינעקלָא ןיא ןריובעג .טנעזנעצ

 -מיג א טקידנעעג .ענליוו ןיא טנרעלעג

 ,קיזמ טנרעלעג קיטייצכיילג ןוא עיזַאנ

 -יבַאר ןוא רעּפוק םינזח יד ייב ןעגנוזעג

 .עגווָאק ןיא שטיווָאנ

 עגיר טזָאלרַאפ טָאה ןייטשנרעב .מ .א ןעוו

 -תרהט; רעד ןיא תונזח ןעמונעגרעביא ןוא

 -ָאקער רע טָאה ,ענליוו ןיא לוש-"שדוק

 -רָאכ ןופ ןטסָאּפ ןפיוא רבח ןייז טרידנעמ

 .יקסווָאזָאר בייל ךורב ןזח םייב טנעגיריד

 -ייל יד ןעמונעגרעביא רע טָאה רעטעּפש

 -ַאניס רעסיורג רעד ןיא רָאכ ןופ גנוט

 ןזח ןעוועג זיא סע ּוװ ,שזדָאל ןיא עגָאג

 ,ןַאמרעטלַא ללח

 ןיא רערעל ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג

 טיִמ טריפעגנָא טָאה ןוא ןלוש עשידיי

 טריגיריד ךיוא טייצ עסיוועג ַא .ןרָאכ

 ."ַאינטול;, ןוא "ָאכע,, ןרָאכ יד טימ

 ַא ןעועג ךיוא זיא יקסנַאשזוגרַאד השמ

 טַאלבסקלָאּפ עיינ סָאד ןופ רעטעברַאטימ

 -קיזומ ןבירשעג טָאה רע .שזדָאל ןיא

 ןגעוו ןעגנולייצרעד ךיוא יו ,סעיזנעצער

 .רעקיזומ ןוא םינזח
* 

 יד ןוא לוש יד ןופ רָאטקַאדער רעד

 -עג טָאה ,יקסווָאקַאלימ .פ ,טלעוו-םינזח
 :יקסנַאשזוגרַאד ןגעוו סקידנגלָאפ ןבירש

 זיא רעכלעוו ,טנעגיריד רעקיזָאד רעד .2

 -ילַאקיזומ רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאב טוג
 זיא רע .ונימב דיחי ַא זיא ,טלעװ רעש

 ,גגַאזעג ןיא רעקיטעטסע רעקידלַאװעג ַא

 ,עזַארפ רעטסנעלק רעדעי ןיא קנופמ ַא

 ,רָאכ ןייז טרעה סע רעװ ,רעבירעד ןוא



218 

 ."גנַאזעג ןייז טימ ןסירעגטימ טרעוו

 : רע טביירש טרָא רעדנַא ןַא ןיא ןוא

 ?ןקָאלג יד; יקסנַאשזוגַאד ?טיצ, רָאי 4

 ץלַא ןוא .עגָאגַאניס רעשזדָאל רעד ןופ

 ,עמַאלקערטסבלעז ןָא ,רעדליּפעג ןָא ליטש

 ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ עטסגרע יד ייב

 טשינ טכַארט ןוא טשינ טרעלק רענייק ןוא
 ."םיא ןגעוו

 א

 ןיא ןגיוצרעד טָאה יקסנַאשזוגרַאד השמ

 ןענַאמָאלעמ עשידיי רוד ןצנַאג ַא שזדָאל

 רעד ןופ רָאכ ןיא ייס .םינקסעיקיזומ ןוא

 טָאה ,רָאכ-"רימזה, ןיא ייס ,עגָאגַאניס

 ןוא סקּוװכָאנ רַאפ טגרָאזעג קידנעטש רע

 ,שזדָאל ןיא קיזומ עשידיי ןטלַאהפיוא רַאפ

 -ַָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלַאטס ןתנ
 רוּפיכ-םוי :יקפװָאקַאלימ .9 ; 1957 ָאטנָאר

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ,שזדָאל ןיא

 יקעל ; (11 ,10 ז"ז) 1937 רעבָאטקָא עשרַאװ

 לוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיט

 .(456 'ז) 1958 קרָאי-וינ

 ,טנעגיריד-רָאפ -- ןמחנ סובמערַאד

 ,םישטָארקַאז ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 -יעפ ענעריובעגנייא טַאהעג .עשרַאװ ייב

 ןוא םינזח ייב ןעגנוזעג .קיזומ וצ ןטייק

 תודוסי יד ןגעוו תועידי ןעמוקַאב ייז ייב

 קסנָאלּפ ןיא רָאכ ַא טריפעג .קיזומ ןופ

 ןיא קידנעייז ,ןרָאי-המחלמ יד תעב ןוא

 ןיא רָאכ ןשידיי ַא טעדנירגעג ,דנַאלסור

 .קסרָאגָאטינגַאמ

 טריפעג ןליוּפ ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ

 -ַאטשעג זיא סָאװ ,ךישזבלַאװ ןיא רָאכ ַא

 ,ָאװינ ןשירעלטסניק ןכיוה ַא ףיוא ןענ

 ,לארׂשי ןיא טנייה ךיז טניפעג

 רַאכסקלָאפ ןשידיי ַא טימ ןריגיריד ןתעב סובמערָאד .נ



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -יריל ,ןירעגניז -- ַארָאד יקפווָאקבוד
 ןופ .םלעכ ןופ טמַאטשעג .ןַארּפָאס רעש

 -ַאמ-עמיטש ןטוג ַא טַאהעג רוטַאנ רעד

 טנעקרענָא .קיזומ טנרעלעג ןוא לַאירעט

 -סיורַא ןוא ןירעגניז עטסנרע ןַא יו ןעוועג

 טימ טעטש עטסערג יד ןיא ןטערטעג

 .ןלַאטישטער-גנַאזעג

 ךוב-רוכזי : ןילעפ-קושטלאקַאב ךלמ .דער

 -ַאהָאי ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעמעלעכ ,םלעכ

 .(258 'ז) 1954 גרובסענ

 -- (1944 -- 1914) ףלָאװ ןיקשַאמרוד
 ,טנעגיריד ןוא רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינַאיּפ

 -יד ןוא ןזח ןופ ןוז ַא .ענליוו ןיא ןריובעג

 -נָא רָאי ריפ ייב .אביקע רערעל-טנעגיר

 סלַא ןיוש ןוא ָאנַאיּפ ןענרעל ןביוהעג

 -גוא:רוטלוק ףיוא ןטערטעגסױרַא דניק

 רע טָאה רָאי ןצכעז ייב .ןעגנומענרעט

 ןוא עיזַאנמיג עשיערבעה יד טקידנעעג

 יד טריװלָאסבַא רע טָאה 1927 רָאי ןיא

 ןיא עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ עשיכולמ

 רע זיא 1929---1927 ןרָאי יד ןיא .ענליוו

 "יריד טנרעלעג ןוא עשרַאװ ןיא ןעוועג

 ,וועיַאידרעב ןַאירעלַאװ 'פָארּפ ייב רוטנעג

 םיא טָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא רעד

 זיא רע ּוװ ,ענליוו ןייק טגנערבעגקירוצ

 טנעגיריד יװ ןרָאװעג טרינימָאנ דלַאב

 רעד ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןופ

 טנרעלעג רע טָאה קיטייצכיילג .טָאטש

 טעדנירגעג ,ןלוש עשידיי יד ןיא גנַאזעג

 -עּפָא יד טלעטשעג ןוא ןרָאכ טריפעג ןוא

 ןוא .שידיי ףיוא ידרעוו ןופ *ַאדיאַא; ער

 רָאי ייוצ ןופ ךשמ ןיא רע זיא ױזַא

 ןיא רעקיזומ רעטסקיטכיט רעד ןעוועג

 .ענליוו ןשיטעיווָאכ

 רעד ןופ געט יד ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו

 -עג ןפַאשעג זיא'ס ןוא עיצַאּפוקָא-יצַאנ

 ןיקשַאמרוד ףלָאװ טָאה ,ָאטעג סָאד ןרָאװ
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 ,רעטסעקרָא ןשידיי ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב

 עשידיי .ָאנַאיּפ ַא ןבָאה טפרַאדעג טָאה'מ

 רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעקיזומ

 ןטעברַא-סגנַאװצ ענעדישרַאפ ףיוא טָאטש

 ןענופעג הריד רעקידיל ַא ןיא ןבָאה

 ןגָארטרעביא יז ןסָאלשַאב ןוא ָאנַאיּפ ַא

 -עג הבינגב טָאה רעדעי .ןײרַא ָאטעג ןיא

 יד ןבָאה ןטסילַאיצעּפס .לייט ַא טגנערב

 -שַאמרוד ףלָאװ ןוא טריטנָאמפיונוצ ןלייט

 -ַאקיוומ ןייז ןבייהנָא טנעקעג טָאה ןיק

 טימ רע טָאה ןביוהעגנָא .טעברַא עשיל

 ןוא ןטנַארטסעקרָא ןצעביז ןופ עּפורג ַא

 רעשינַאפמיס ַא ןרָאװעג סע זיא רעטעּפש

 .רעקיזומ קיצרעפ ןופ רעטסעקרָא

 -עגרָאפ זיא טרעצנָאק-סגנונעפערעד רעד

 "יו ןוא 1942 ץרַאמ ןט15 םעד ןעמוק

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןטרעצנָאק עקידרעט
 -ָעג יד ןשיװצ .קיסיירד ןוא ףניפ ייב

 יד :ןעװעג ןענעז ןעגנופַאש עטליּפש

 ,יקסווָאקישט ןופ סעינָאפמיס עטפניפ

 -ָאנַאיּפ רעד .,ןעװַאהטעב ןוא קַאשזָאװד

 ערוטרעוווא ,ןעּפָאש ןופ לָאמ-ע טרעצנָאק

 יד; ,טרַאצָאמ ןופ "הנותח סָארַאגיפ, וצ

 טרעבוש ןופ "טינָאפמיס עטקידנערַאפ-טינ

 יד ץוחַא .ןעווָאהטעב ןופ עטניינ יד ןוא

 -רָא ךיוא רע טָאה ,"ןטרעצנָאק עסיורג;

 -ַאכ ןלַארעמַאק ןופ ןטרעצנָאק טריזינַאג

 -עקיעפ יד ןופ ןלַאטישטער ןוא רעטקַאר

 .ןטסילַאטנעמורטסניא ער

 -עש ןעוועג ךיוא זיא ןיקשַאמרוד ףלָאװ

 .עיציזָאּפמָאק ןופ טיבעג ןפיוא שירעפ

 ףיוא עיגעלע; ןַא ןבירשעגנָא טָאה רע

 ןעמוקַאב טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,"רַאנָאּפ

 עשילַאקיזומ ,קיזומ רַאפ עימערּפדָאטעג ַא

 ידוהיה, סיקסניּפ דוד וצ סעיצַארטסוליא

 ןכרוד ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,"יחצנה

 תירב/ ייב זיירק ןשיטַאמַארד ןשיערבעה

 טרישזנַארַא טָאה רע ןוא "תימלוע תירבע
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 טָאה רע סָאװ ,רעדיל עלַא יד רָאכ רַאפ

 ,רָאכ ןשיערבעה ןסיורג ןטימ טריפעגסיוא

 טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,רָאכ רעקיזָאד רעד

 "תימלוע תירבע תירב; ךרוד ןרָאװעג

 ןַאמ טרעדנוה רעביא טלייצעג טָאה ןוא

 ןכױה ַא רעיז ףיוא ןענַאטשעג זיא

 ענעגנוזעג יד וצ .ָאװינ ןשירעלטסניק

 -וריג :טרעהעג ןבָאה רעדיל עשיערבעה

 ,"ץרא הנשי םירמוא , ,! םילשורי ,םילש

 ,עשיצולח -- רקיעב ןוא "הבהל ילע;

 ןופ םע"יריש ןוא עשידיסח ,עשינמית

 .קילַאיב .נ .ח

 -עג טקישעגרעביא זיא ןיקשַאמרוד ףלָאװ

 ,תועידי טיול ןוא עינָאטסע ןייק ןרָאװ

 -יא ןבעל םייב ענייז ןופ ןעמַאטש סָאװ

 -רעד רע זיא ,רעטסעוװש ענעבילבעגרעב

 -ַאב ןייז ןופ גָאט ןיא ןרָאװעג טעדרָאמ

 1944 רעבמעטּפעס ןט19 םעד :גנויירפ

 טכַארבעגמוא טייל-,ס.ס עשיצַאנ םיא ןבָאה
 ,ןפוא ןשילַאיטסעב ַא ףיוא
 צ

 יד וצ טרעהעג טָאה ןיקשַאמרוד ףלָאוװ

 ןופ טיבעג ןפיוא ןטנעלַאט עקידנעייגפיוא

 סָאװ ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא קיזומ

 יז ןבָאה גנובַאגַאב ענעריובעגנייא ץוחַא

 ןוא עלענָאיצַאמע ךס ַא טגָאמרַאפ ךיוא

 רע טָאה .תוחוכ עלעוטקעלעטניא-קיטסייג

 ןקידובכב ןייז ןעניפעג טנעקעג טכייל ךיז

 ןופ קיומ רענײמעגלַא רעד ןיא טרָא

 טרעמַאלקעג רעבָא ךיז טָאה רע .,דנַאל

 .סָאלעמ ןשידיי ןיא

 רעד רעטנוא ןעוועג זיא רע .רעמ ךָאנ

 רעשיריל ,רעשיטסינויצ רעד ןופ העּפשה

 ַא ןגעו טמיורטעג טָאה ןוא קיטנַאמָאר

 ךיז ןיא לָאז סָאװ ,קיזומ רעשידיי רעיינ

 עשידיי עלַא ןופ ןעגנַאלק יד ןעמענניײרַא

 .תורוד

 -עג ןבעגעג טשינ סָאד םיא זיא רעדייל

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 ןענעז ןעלגילפ ענייז .ןבעלרעד וצ ןרָאוװ
 טָאה רע רעדייא ,ןרָאװעג טקַאהעגרעטנוא
 .ןעילפ וצ ןביוהעגנָא

 ; (106 'ז) ָאטעג רענליוו ןופ : רעוועקצוס .א

 ךוב-רוכזיירערעל :ןַאושזאק .ש .ח .דער

 םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד ; (125 'ז)

 ,2467244 ז"ז) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד

 -ליוו ןופ ךובגָאט : קורק ןַאמרעה ; (259 ,3

 } (5170 ,560 ,329 ,244 ,235 ז"ז) ָאטעג רענ

 ,223 ז"ז) ענליוו ןברוח : יקסניגרעשטַאק .ש

 ענליוו-גנוי רָאי 25 : ןאר רעזייל .דער ; (4

 ןשידיי ןיא הניגנ :ץינלַאטס ןתנ ; (23 'ז)

 .(16 ,72 11 ז"ז) 1957 ָאטנַארָאט ,ןבעל

 160 '118046182 1312870298 : םעיץ61

 2010 1 סססש שש 001806 שש אזא } אא

 1611 (62 יז, |

 -מָאק ,טנעגיריד -- אביקע ןיקשַאמרוד
 .ףלָאװ ןופ רעטָאפ .ןזח ןוא רָאטיזָאּפ

 ףיוא קיטעט ןוא רעקיזומ רעטוג ַא ןעוועג

 ןיא .קיזומ רעשידיי ןופ ןטינשּפָא ךס ַא

 -למ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד

 -טנַא טָאה רע ּוװ ,םָאדַאר ןיא ןעוועג המח

 ןשיווצ טייקיטעט עשילַאקיזמ ַא טלקיוו

 ןזח ןעוועג רע זיא רעטעּפש .טנגוי רעד

 טריפעג ךיוא טָאה רע ּוװ ,ענליוו ןיא

 -על יו ןלוש יד ןיא טעברַאעג ןוא ןרָאכ

 ,גנַאזעג ןופ רער

 רעדיל עשיערבעה טרינַאּפמָאק טָאה רע

 ןיא ןוא ןלוש יד ןיא טײרּפשרַאפ ייז ןוא

 םעד קנַאד ַא .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד

 -ידיי רעצנַאג רעד ןשיוװצ טבילַאב ןעוועג

 .גנורעקלעפַאב רעש

 ,ענליוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 -ָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלַאטס ןתנ

 .דער ; (187 ,172 ,76 ,72 ז"ז) ,1957 ַָאטנָאר

 ַָאשיצ ןופ ךוב-רוכזי-רערעל : ןאדשזאק .ש .ח

 "טלעוו-םינזח יד, ; (126 'ז) ןלוּפ ןיא ןלוש

 -ניגרעשטאק .ש ; (20 'ז) 1934 יַאמ עשרַאװ

 .(223 'ז) ענליוו-ןברוח : יקפ



 ןלױוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ,ןיטסילַאס ,ןירעגניז -- ַאלַא טנַאמַאיד
 -עג ןוא טבעלעג ,ןַארּפָאס-רוטַארָאלָאק

 ןיא ןירעגניז ַא ןעוועג .שזדָאל ןיא טנרעל

 -ָאס ןרָאװעג רעטעּפש ,"רימזה; רָאכ

 ,ןיטסיל

 רָאי ןיא טָאה סקַאז קחצי טנעגיריד ןעוו

 ,"ַאטַאיװַארט, ערעּפָא יד טלעטשעג 8

 -ַאיװ ןופ לָארטּפױה יד ןעגנוזעג יז טָאה

 ,ןגלָאפרעד עסיורג טַאהעג טָאה יז .ַאטעל

 יאמ ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד;
 עטכישעג יד : ינסַאי ףלָאװ .א ; (19 יז) 8
 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא שזדָאל ןיא ןדיי ןופ
 -ץרַּפ .ל .י ,גנוטַארסיוא-ןדיי רעשישטייד

 -ַאגרָא .טסינַאיּפ -- דלַאּפַאעל רעבאה
 טבעלעג .סרעטסעקרָאיזַאשזד ןופ רָאטַאזינ

 ןקיטרָאד ןפיוא טרידוטש ןוא עקָארק ןיא

 -ונרַאפ ךיז קיטייצכיילג .טעטיסרעווינוא

 עשיטנעדוטס יִד ןיא ןוא קיזומ טימ ןעמ

 -סעקרָא ענעדישרַאפ טריזינַאגרָא ןרָאי

 ,סעּפורג-רעט

 -סעקרָא-ןרָאטַאמַא ןשיטנעדוטס ַאזַא ןופ

 רעטסעקרָא רעד ןענַאטשטנַא זיא רעט

 ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,לַאש;

 סרעטסעקרָאיזַאשזד עטסעב יד ןופ רענייא

 ןעוועג זיא רעבַאה דלָאּפָאעל ,עקָארק ןיא

 ,רעטסעקרָא םעד ןופ טסינַאיּפ רעד

 1. 28601108581: ס0סעט8461 2222 (105 יז),

 -ײטַאבטימ .רעלדיפ -- אמבוק רעבלַאה
 טבעלעג .סרעטסעקרָאיזַאשזד ןיא רעטקיל

 ןיא טליּפשעג ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןיא

 ןטעברַארעביא ךיוא טגעלפ .ןבולק-טכַאנ

 -רָאיזַאשזד רַאפ רעדיל ןרישזנַארַא ןוא

 ,סרעטסעק

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא
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 ז"ז) דנַאב רעטשרע ,1960 לארׂשי ,גַאלרַאפ
1, 354, 427, 428). 

 גָאגַאדעּפ -- װַאלטישטעימ רענבָארד
 -ַאיצָאס ןופ ןוז .רעקיטערָאעט-קיזומ ןוא

 טנרעלעג ןוא טבעלעג .רעריפ ןשיטסיל

 -ולמ עקיטרָאד יד טקידנעעג .עקָארק ןיא

 ןופ סַאלק ,עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ עשיכ

 ,עיציזָאּפמָאק

 רע ּוװ ,ןליױּפ ןיא טנייה ךיז טניפעג

 ץיּפש ןיא ןעייטש סָאװ ,יד וצ טרעהעג

 ןיא גנויצרעד רעשילַאקיוזמ רעד ןופ

 .דנַאל

 -גנַאזעג ןוא ןירעגניז -- אקניט רעללַאה
 ןוא ווָאװַאלסינַאטס ןיא ןריובעג .ןירערעל

 ןוא םידומיל ענײמעגלַא טנרעלעג טרָאד

 ןיוו ןייק קעװַא יז זיא רעטעּפש .גנַאזעג

 -ַאקַא-קיזומ עקיטרָאד יד טקידנעעג ןוא

 .עימעד

 עשיסַאלק ןופ ןירעגניז ַא ןעוועג זיא יז

 -ַאלסינַאטס ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ .רעדיל

 ןירָאסעּפָארּפ-גנַאזעג ןעוועג יז זיא ווָאװ

 ,טס ןופ ןעמָאנ ןפיוא לושקיזומ רעד ןיא

 ,ָאקשוינָאמ

 -ילָאיװ -- (-- 1896) קירנעה ןירעּפלַאה
 עשרַאװ ןיא ןריובעג .טנעגיריד ןוא טסינ

 -נָאק רעשיכולמ רעד ןיא טנרעלעג ןוא

 ,טָאטש רעקיבלעז רעד ןיא עירָאטַאװרעס

 ןיא קיטעט ןעװעג רע זיא ןרָאי עגנַאל
 ענעדישרַאפ ןיא קידנטערטסױרַא ,ןילרעב

 -וצ רע זיא 1926 רָאי ןיא .סרעטסעקרָא

 ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקיר
 -ַאק ַא טריגיריד ןוא טעדנירגעג טָאה רע

 -סױרַא טפָא זיא סָאװ ,רעטסעקרָא-רעמ
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 -ליפ רעד ןיא ןטרעצנָאק טימ ןטערטעג
 ןיק קעװַא זיא .עשרַאװ ןיא עינָאמרַאה

 .עקירעמַא

 1 60 '866ו982 131848202ש4 : טעקע 1

 עס}18ס} 1 סמסָז יט 201506 יש 212 1 8

-166 : 8160861/)161108 {;96'1) 016 
 צ1600 66 2066מ גמ 401 213814, 1261-

 גמ 1941 (100'ז)

 --- (:-- 1869) ןַאילימיסקַאמ ןרעּפלַאה
 -יוער ןופ טנעגיריד ,טסיסַאבַארטנָאק

 טנרעלעג .ןילבול ןיא ןריובעג .סרעטַאעט

 -קיזומ רעװעשרַאװ םעד טקידנעעג ןוא

 טלָאמעד ןופ ,1891 רָאי ןיא טוטיטסניא

 סַאבַארטנַאק ףיוא טליּפשעג רע טָאה ןָא

 ששרַאװ ןיא רעטַאעט-ערעּפָא עסיורג ןיא

 -ַאצ ןופ טעטש ערעסערג ערעדנַא ןיא ןוא

 ,דנַאלסור ןשיר

 עגנַאל .עשרַאװ ןיא רדסכ --- 1921 ןופ

 -רֶא ןשינָאמרַאהליפ ןיא טליּפשעג ןרָאי

 -יד 1927 -- 1926 ןרָאי יד ןיא ,רעטסעק

 רַאפ ןטרעצנַאק עשינָאפמיס טימ טריגיר

 -שָאװָאנ; רעטַאעט ןטנַאקַאב ןיא טנגוי

 ןופ טנעגיריד ןעוועג ךיוא זיא רע ."ישט

 .עשרַאװ ןיא סרעטַאעט-יווער

 1 60 '8660182 13145702ץ4 : םעצעע1

 20180ש 1 סטסשז יט 201806 שש 818 1 8

 401611 (96 'ז),

 -- (1942 -- 1889) גיוודול ןַאמצלָאה
 ןיא ןריובעג .טנעגיריד ןוא טסינילָאיװ

 רדח ןיא טנרעלעג ,עשרַאװ ייב לטעטש ַא

 .עשרַאװ ןיא לושלטימ ַא ןיא ךָאנרעד ןוא

 רעטעּפש ןוא לדיפ טנרעלעג קיטייצכיילג

 טָאה רע ּוװ ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעגסױרַא

 ןכָאנ .ָאברַאט קַאשז .ּפָארּפ ייב טנרעלעג

 טסילָאס ןרָאװעג ןליוּפ ןייק ןעמוקקירוצ

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -ַא .עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ רעד ןיא

 יו ןטערטסױרַא טפָא רע טגעלפ םעד ץוח

 ןטרעצנָאק עשינָאפמיס ןופ טנעגיריד

 -סױרַא קידנעטש ןבָאה ןטירטפיוא ענייז

 עשילַאקיזומ יד ןשיווצ סערעטניא ןפורעג

 סיורג טגנערבעג םיא ןבָאה ןוא ןזיירק

 ,גנונעקרענָא

 רע זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ

 -לארׂשי-ץרא ןכרוד ןרָאװעג ןדַאלעגניײא

 ַא ףיוא רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ ןקיד

 רעבָא ןיוש זיא סע ,ןטרעצנַאק עירעס

 -ילַאער וצ ךוזַאב םעד טעּפש וצ ןעוועג

 .עשרַאװ ןיא ןבילבעג זיא רע .ןריז

 ןבעל-רוטלוק ןיא ןעמונעגליײטנָא טָאה רע

 יד ףיוא טליּפשעג טפָא ןוא ַאטעג ןופ

 -ידי רעד ןופ ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק

 -רַאפ ןטימ .עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעש

 רע טָאה עיצַאוטיס רעד ןופ ךיז ןרעגרע

 טימ רעטסעקרָא ןַא טלעטשעגנעמַאזוצ

 ףייה יד ףיוא טריגיריד טָאה רע ןכלעוו

 ,ןסַאג יד ףיוא ןוא

 ןוא עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 ןופ המישר רעד ןיא טרירוגיפ ןעמָאנ ןייז

 -עגפיונוצ זיא סָאװ ,ןשטנעמ-רוטלוק



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -גיר לאונמע ר"ד ךרוד ןרָאװעג טלעטש
 .םולבלעג

 ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח : טַאטשיײנ ךלמ

 -ַאי ; (429 ,428 ,312 ז"ז) עשרַאװ ןיא ןדיי יד

 ,204 ז"ז) ןעוועג סע זיא ױזַא ; וװָאקרוט סָאנ

4), 
 ןיוומהזיתמסת12 ר102182860812 1901-1931,

 (19 ,18 ז"ז)

 -- (1943 -- 1914) לארׂשי ןַאמרעמַאה
 .טנעגיריד ןוא רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינַאיּפ

 עג .עשרַאװ ןיא טנרעלעג ןוא ןריובעג

 טימ םעדעפ-החּפשמ ךרוד ןדנובעג ןעוו

 -ַאפ-רעלטסניק עשרַאװ ןיא עטנַאקַאב יד

 ןועמש ,יקסנימַאק לחר רתסא סעילימ

 םעד) יקנעלעיב יעסוװָא ר"ד ןוא ןַאמלוּפ

 .(יורפ ןייז ןעוועג זיא רעטכָאט סנטצעל

 רעװעשרַאװ רעד ןיא קיזומ טנרעלעג

 יב ָאנַאיּפ ,עירָאטַאװרעסנַאק רעשיכולמ

 ןוא יקצעיוועשזד וועינגיבז רָאסעּפָארּפ

 .װעיַאידרעב ןַאירעלַאװ ייב רוטנעגיריד

 -מָאקַא יו ןטערטעגסױרַא טלָאמעד ןיוש

 ןוא ןטסילָאס-סרעגניז ןופ רָאטַאינַאּפ

 ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא .ןטסיטרעצנָאק

 -נעמירעּפסקע, ןופ עיצקעס-קיזומ רעד

 ."רעטַאעט ןלַאט

 ןעועג רע זיא 1941--1929 ןרָאי יד ןיא

 ןכיוה םעד קידנעמענרַאפ ,גרעבמעל ןיא

 ןופ רעטַאעט; ןיא טנעגיריד ןופ טמָא

 "וקעגקירוצ זיא רע .?טעלַאב ןוא ערעּפָא

 ןערב טימ ךיז טָאה ןוא עשרַאװ ןייק ןעמ

 ןשילַאקיזומ-רוטלוק ןיא ןפרָאװעגניײרַא

 ןופ ןטרעצנָאק טריגיריד ,ָאטעג ןופ ןבעל

 טײלגַאב טפָא ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס

 ןוא ןלַאטישטער ערעייז ףיוא ןטסילָאס

 ,ןטירטפיוא ערענעלק
 א

 ןזיװעגסױרַא ןָא ןרָאי-רעדניק יד ןופ
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 ביל .קיזומ וצ ןטייקועפ ענעריובעגנייא

 ַאנַאיּפ רעד ייב ןעהעש ןציז וצ טָאהעג

 ערעווש בילוצ .רעדיל ןרינָאּפמָאק ןוא

 ירפ ןביוהעגנָא ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ

 ןופ ךשמ ןיא ןוא לענָאיסעּפָארּפ ןטעברַא

 ,םויק ןייז ףיוא טנידרַאפ ןרָאי-ןרעל עלַא

 -וצ ,ָאנַאיּפ סעיצקעל ןבעג טגעלפ רע

 ןטירטסױרַא ערעייז וצ סרעגניז ןטיירג

 ןוא ןויטקעלָאק-גנַאזעג ןרינַאּפמָאקַא ןוא

 .סעבָארּפ ערעייז תעשב סעּפורג-טעלַאב

 5 4.4 אוא 4
 ,2 = { = א ם
 602 ס8ז8א2 2

 6 סי"

 לע 80ט3018 0, 25 ו2ע024 1933 1, זי. 0 . 12 םֶפי

6 0410461210 

 זיו אוואו ץטוואוו אוו
 ָאגיק ןופ לָאז

 "ד יד נע לפ ס,
 39 עפס' ?ָאטַאנעס

 גָאטײב 2 ךעלטקגיּפ ,3 ץרעמ 55 םעד ,ת ּב ש
 רעד רָגפ טמוק

 ךעסיורג =?

 ןגראמ'רפ - ליזומ
 רייזי

 ; םכַארגָארפ ןיא
 ,ןוָאהטעּב ןּופ ןעגנופטש

 ,יניסָאר ,יקסווָאקיישט

 ,טרעּבּוש ,יקסווַאנציוו

 ןּוא רעפיצש ,עויּב

 םאהההה) .ערעדנצ

 םש הנוק ךיז טָאה ןַאמרעמַאה לארׂשי

 -ָאנַאיּפ עטסעב יד ןופ רענייא יו ןעוועג

 -נַא םעד ץָארט .עשרַאװ ןיא רעטײלגַאב

 רעשיליּפ רעד ןיא סרוק ןשיטימעסיט

 -עגנייא טפָא םיא ןעמ טָאה ,טלעווקיזומ

 -ןזָאוטריװ עטסעב יד טימ ןליּפש וצ ןדַאל

 ,טסעג עשידנעלסיוא ,רעגניז ןוא רעלדיפ

 .ןליוּפ טכוזַאב ןבָאה סָאװ
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 עגנוי ענייז ןיא טָאה ןַאמרעמַאה לארׂשי

 -רעד עשידיי ןייק ןעמוקַאב טשינ ןרָאי

 עשידיי יד ןופ טייוו ןעוועג זיא ןוא גנויצ

 רעטנוא ,טָאה רע ןעוו .ןטרעוװ עקיטסייג

 -ימשסיטנַא ןקידנגייטש ןופ העּפשה רעד

 רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד וצ טכוזעג ,םזיט

 םעד טליפרעד רע טָאה ,קיזומ רעשידיי

 זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .זיולב ןקיזָאד

 טיבעג ןפיוא שירעפעש ןייז רע ליוו ביוא

 -רעד רע זומ ,קיזומ רעשידיי רעד ןופ

 ךיוא ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא שטָאכ ,ןענעק

 רעד ןופ תורצוא עקיטסייג עניײמעגלַא יד

 יד ןיא טָאה רע .השורי-רוטלוק רעשידיי

 -עגנָא ןרָא רעקיסיירד עקידרעטעּפש

 -רַאפ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןגָאירעד ןביוה

 רע .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא טקיסעלכַאנ

 ןופ םוחת ןיא ןיירַא זייווקיצנייא זיא

 ןיא וויטקַא ןרָאװעג זיא ןוא ןבעל ןשידיי

 רעשירעלטסניק-שילַאקיזומ רעשידיי רעד

 ,טלעוו

 -עג רע טָאה געט-ָאטעג ערעווש יד ןיא

 -נָא רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,יד וצ טרעה

 טגנערבעג שפנ'תריסמ ןוא גנערטש

 סָאװ ,עלַא יד גנוקיטומרעד ןוא טסיירט

 ,ןבעל טונימ ַא רַאפ טפמעקעג ןבָאה

 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע
 ,סיצַאנ

 ז'ז) ןעועג סע ןיא ױזַא : וָאקרוט סאנָאי

 : ןַאסנערעּפ-וָאלרוט-רעגנַאמ ;ן(42 4

 .(402 'ז) עּפָאריײא ןיא רעטַאעס רעשידיי

 1,600 '866082 13129202ע4 : םעיעעס,(1

 20180ש 1 סססצ יש 201806 שש 2618 1 8

 טט16160 (96 'ז);

 ,רעגניז -- ןועמשישַאיבָאט ןאמּפָאה

 המלש רייד ןופ רעדורב .רָאנעט רעשיריל

 ןיא קיטעט ןעוועג ןוא טנרעלעג ,ןַאמּפָאה

 -יטעט ַא ןוא ןרָאכ ןופ טסילָאס .עשרַאװ

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 טפַאשלעזעג-קיזומ רעד ןופ דילגטימ רעק

 דסיטגצלעפסשס סטסזז א8ע000-) *ןָאט ;

 .עשרַאו ןיא (31

 ,טסינעּפָאש ,טסינַאיּפ -- ןַאי ןַאמּפָאה

 ןריובעג .שוילוי-הדוהי ןופ ןוז .גָאגַאדעּפ

 -ַארג 1928 ןיא .עקָארק ןיא טנרעלעג ןוא

 -נָאק רעשיכולמ רעד ןיא ןרָאװעג טריוד

 -סיוא ןעוועג .עקָארק ןיא עירָאטַאװרעס

 לָאמ עכעלטע ןוא טסינעּפָאש רעטנכייצעג

 ,ןרָאװעג טרימערּפ

 יד וצ טרעהעג .עקָארק ןיא ךיז טניפעג

 סַאלקיָאנַאיּפ ןופ ןרָאסעּפָארּפ עקידנריפנָא

 .עירָאטַאװרעסנַאק רעשיכולמ רעד ןיא



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 (1941 --1878) שוילוי"הדוהי ןַאמּפָאה
 .רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ,רעקיזומ ---

 -ַאב ךיז רעטעּפש ןוא סעדָא ןיא ןריובעג

 ןרָאי עצנַאג טריפעגנָא .עקָארק ןיא טצעז

 ןליּפש טגעלפ סָאװ ,רעטסעקרָא ןַא טימ

 -רָאפ-רעטַאעט ףיוא ןוא ןבולקטכַאנ ןיא

 .ןעגנולעטש

 יכדרמ ןופ דניירפ רעמיטניא ןַא ןעוועג

 יז ןוא רעדיל ענייז טרימרָאפ ,גיטריבעג

 ענייז רעטכעט יד .ןטָאנ טימ ןבירשרַאפ

 -עטַארעג ןבָאה -- ַאקנַאה ןוא ַאילוי --

 ןוא ןגיטריבעג ןופ השורייקיזומ יד טעוו

 רעד וצ ןבעגעגרעביא יז המחלמ רעד ךָאנ

 -ָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ עיציזָאּפסיד

 .עקָארק ןיא עיסימ
 ןעגנויצַאב עשירבח ןרָאי עלַא ןטלַאהעגנָא

 טימ ןעמַאזוצ ןוא גיטריבעג יכדרמ טימ

 -סילַאיצָאס רעד ןיא קיטעט ןעוועג םיא

 ןיא "טייקכעלרעדירב, עּפורג רעשיט

 טריפעגסיורַא רע זיא 1941 ןיא .עקָארק

 -רעד זיא רע ּוװ ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג

 .ןרָאװעג טעדרָאמ

 ,ַאילוי ,רעדניק עטעװעטַארעג יירד ענייז

 ןוא ןבעל ןבילבעג ןענעז ןַאי ןוא ַאקנַאה
 .עקָארק ןיא ךיז ןעניפעג
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 ביבא-לת ,תרעוב הריעה : גיטריבעג יכדרמ

 ,טנערב'ס : גיטריבעג יכדרמ ; (79 'ז/) 7

 .(7 יז) 1946 עקָארק

 -- קעטעימ"װַאלםישטעימ ןאמּפַאה
 -הדוהי ןופ ןוז .רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינַאיּפ

 -עג .ןַאי ןופ רעדורב רערעגניי ןוא שוילוי

 ַא ןעוועג .עקָארק ןיא טנרעלעג ןוא ןריוב

 טליּפשעגטימ .ןַאי רעדורב ןייז ןופ רעליש

 -ַאיּפ יו סרעטסעקרָא ענעדישרַאפ טימ

 רָאטַאינַאּפמָאקַא רעקיעפ ַא ןעוועג .טסינ

 ,ןטסילָאס-רעגניז טײלגַאב ןוא

 רע זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 -עּפש זיא רע ּוװ ,גרעבמעל ןייק ןפָאלטנַא

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא רעט

 -מָאק --- (--1909) ר"ד ,המלש ןַאמּפַאה
 -עג .גָאגַאדעּפ ןוא גָאלָאקיזומ ,רָאטיזָאּפ

 .רעדניק יד ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןריוב

 רעסיורג רעד ןופ רָאכ ןיא ןעגנוזעג ןרָאי

 -יריד יד ייב עקצַאמָאלט ףיוא עגָאגַאניס

 ןוא גרעבסָאלש קחצי ,ווָאיל ָאעל ןטנעג
 שטנעמבוטש ַא ןעוועג .טַאטשנזיײא דוד

 ןפלעה םיא טגעלפ ןוא ןטַאטשנזייא ייב
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 -וטיטרַאּפ ןטעברַאַאב ןוא ןביירשרעביא

 ןַא ןעוועג טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .סער

 קחצי ברה ןופ בוטש רעד ןיא רעייגנייא
 ןוז רעטריטּפָאדַא סנעמעוו ,םיובנעסינ

 סָאד .רבח רעטסטנעָאנ ןייז ןעוועג זיא

 ןופ רענייא ,בר ןטמירַאב םעד ןופ זיוה

 ַא טַאהעג טָאה ,"יחרזמ, ןופ רעריפ יד

 רעקיטסיג רעד ףיוא העּפשה עסיורג

 ,המלש ןגנוי ןופ גנולקיװטנַא

 -רַאװ רעד ןיא טנרעלעג רע טָאה קיזומ

 -ָארּפ יד ייב עירָאטַאװרעסנָאק רעוועש

 שזָאגעשזג ,יקסװוָאנַאמיש לָארַאק ןרָאסעּפ

 -ַאוו ןוא ָארוזַאק ווַאלסינַאטס ,גרעבלעטיפ

 טייצ רעד ןיא ךָאנ .װעיַאידרעב ןַאירעל

 ןטימ טריפעגנָא רע טָאה ןענרעל ןייז ןופ

 ,"ריעצה רמושה, ןופ רעטסעקרָאיזָאלב

 -רַא ןרַאפ עגילק רעד ןופ רָאכ ַא טימ

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 רעטעּפש ןוא ?לארׂשי--ץרא ןקידנטעב

 טפַאשלעזעג-קיזומ רעד ןופ רָאכ ןטימ

 טכעלטנפערַאפ ןוא ןבירשעג ."שועפרָא;

 -דנַאהּפָא עשיגָאלָאקיװמ ןוא סעיזנעצער

 ןוא טרָאװ סָאד ,הריפצה ןיא ןעגנול

 ,גנוטייצסקלָאפ

 ,לארׂשי ןייק ןעוועג הלוע 1934 רָאי ןיא

 רעד טעמדיוועג לעיצעּפס ךיז טָאה רע ּוװ

 -עג .טסנוק רעלַאקָאװ ןופ קיטַאמעלבָארּפ

 ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק ןופ ןרָאכ טריפ

 -יטערָאעט יד טפיטרַאפ קיטייצכיילג ןוא

 רעד רעשילַאקיזומ רעד ןופ תודוסי עש

 ,לארׂשי-ץרא ןיא רוד ןגנוי ןופ גנויצ

 "עג רע טָאה 19238--1927 ןרָאי יד ןיא

 ןיא ָאיימ שוירַאד ייב עיציזָאּפמָאק טנרעל

 זיא 1949--1947 ןרָאי יד ןיא ןוא זירַאּפ

 ,זירַאּפ ןיא לָאמ ַא ךָאנ ןעוועג רעדיוו רע



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןופ עידנעּפיטס ַא ןעמוקַאב טָאה רע ּוװ

 ןייז רַאפ גנוריגער רעשיזיוצנַארפ רעד

 ןשיזיוצנַארּפ ןגעו טעברַא-סגנושרָאפ

 --1668) ןערעפוק ַאוסנַארפ רָאטיזָאּפמָאק

 ךיוא רע טָאה טעברַא רעד רַאפ 3

 -רָאטקָאד ןייז ןעמוקַאב ענָאברָאס רעד ןופ

 ,לטיט

 -ׂשי ןיא גָאט ןקיטנייה ןזיב ךיז טניפעג

 עטסטנעקרענָא יד ןופ רענייא זיא ןוא לאר

 ןגעוו רעביירש ןוא ןרָאטקעל ,ןגָאלַאקיזומ

 -מָאק ענייז ןופ .קיזומ ןופ ןעמעלבָארּפ

 -ָאמ / :ןרָאװעג טנַאקַאב ןענעז סעיציזָאּפ

 ;עטַײױס -- טסקעט סצרּפ טיול ,"שינ

 -צעשזרָאװד ןופ -- "לארשי תאוש רוכז,

 ;טײלגַאביָאנַאיּפ טימ עמיטש רַאפ --- יק

 רַאפ רעדיל ;"?יבא תיב,, םליפ םוצ קיזומ

 -ַאב ןוא ענעגייא ,רָאכ ןוא גנַאזעג-ָאלָאס

 לא; ,"ףונ ילילצ, ,"רמזו ריש; :עטעברַא

 טָאה רע .ערעדנַא ןוא "ןחלו רינ; ,"יצרא

 .ןטנעמורטסניא רַאפ ןבירשעג ךיוא

 יד ןיא :רעלוּפָאּפ ןענעז רעכיב ענייז ןופ

 גניצרעד רעשילַאקיװמ רעד ןופ ןגעװ

 עטָאנ (1945 ילאקיסומה ךונחה יליבשב)

 -לָאס רַאפ ךובנרעל ,(ותל ות) עטָאנ וצ

 ,ןטעברַא ערעדנַא ןוא שזעפ

 -לת ,הירצויו תידוהיה הקיסומה : אטילש .י
 : ץיניטש -- אטילש ; (262 'זן) 1960 ביבא
 'ז) 1950 ביבאילת ,הקיסומל הידּפולקיצנא

 תירבעה תורפסה ןוכיסכל :לפרק .ג ; (5
 .1905 היבחרמ ,םינורחאה תורודב

 ץא'מס'פ לטמס ומ 100116 ;סשנע, אש.

1965 

 רוּפָאּפ ןוא רעלדיפ -- לעװַאּפ ןַאמּפָאה
 .ענדָארג ןופ טמַאטשעג .רעגניז רערעל

 רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רעטעּפש

 -סעקרָא ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג טָאה

 ,סרעט
 דנַאלסור ןיא ןעוועג המחלמ רעד תעשב
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 -עג .רענזָאר ידע טימ טעברַאעגטימ ןוא

 שרעלוּפָאּפ ןופ רעגניז ןוא רעלדיפ ןעוו

 ,דנַאלסור ןיא ןבילבעג .רעדיל

 -עג .טנעגיריד -- עלָאיל רעלקעמּפָאה
 ,ענווַאק ןיא טבעלעג .ענליוו ןיא ןריוב

 ןרָאװעג ןוא קיזומ טנרעלעג טָאה רע ּווװו

 ,סרעטסעקרַא ןוא ןרָאכ ןופ טנעגיריד

 זיא רע ּוװ ,ענליוו ןיא קירוצ 1929 ןופ

 החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ ןעמוקעגמוא

 ,רַאנָאּפ ףיוא

 ; (231 'ז) ענליוו ןברוח : יקסניגרעשטַאק .ש
 ,(23 'ז) ענליוו-גנוי רָאי 25 : ןַאר רעזייל .דער

 ןוא ןרָאכ ןופ טנעגיריד -- לאומש קַאה
 ייב קצול ןיא ןגיוצרעד .רערעל-גנַאזעג

 .קַאה דוד ןזח:טָאטש םעד ,רעטָאפ ןייז

 ,קיזומ וצ ןטייקיעפ עסיורג ןזיװעגסױרַא

 יב רעטעּפש ןוא רעטָאפ םייב טנרעלעג

 .רערעל ערעדנַא

 ןיא רָאכ סרעטָאפ ןופ טנעגיריד ןרָאװעג

 גנַאעג ןופ רערעל ןוא עגָאגַאניס רעד

 ךיוא טָאה רע .ןלוש עקיטרָאד יד ןיא

 -לוק, ןופ רָאכ ןסיורג ַא טימ טריפעגנָא

 ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,"עגיל-רוט

 .ָאװינ ןשירעלטסניק ןכיוה

 .(321 ,2326 זייז) קצול רפס

 -- (1942 -- 1900) ילעצרַאמ ץיװַארַאה
 ןריובעג .טנעגיריד ןוא גָאגַאדעּפ ,רעלדיפ

 ןביוהעגנָא טרָאד ןוא ,עיצילַאג ,ירטס ןיא

 -מעל ןייק ןרָאפעגרעביא .קיזומ ןענרעל

 ןיא ערעל ןייז טריױוניטנָאק ןוא גרעב

 -קיזומ רעשיליופ, ןופ עירָאטַאװרעסנַאק

 טנרעלעג טייצ עסיוועג ַא ."טפַאשלעזעג

 ןכָאנ ןוא ןעכרעש ןַאמרעה ייב ןיוװו ןיא

 ןיא טליּפשעג גרעבמעל ןייק ןעמוקקירוצ

 ,רעטַאעט ןסיורג ןופ רעטסעקרָא
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 ןעוועג רע זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 -סעקרָא ןשינָאפמיס ןשידיי ןופ טנעגיריד

 -רַאפ ןשיטסיטרַא-שירַארעטיל;, םייב רעט

 -לדיפ ןופ רערעל ןוא גרעבמעל ןיא "דנַאב

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא לושקיזומ רעד ןיא סַאלק

 ךיוא רע טָאה לושקיזומ רעד ןיא .ןעּפָאש

 ןיא .רעטסעקרָא ןוא רָאכ ןטימ טריפעגנָא

 -ייא ןעוועג רע זיא 1941---1929 ןרָאי יד

 ןשינַאמרַאהליפ ןופ ןטנעגיריד יד ןופ רענ

 ,גרעבמעל ןיא רעטסעקרָא

 עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 ,1942 ןיא

 1 60 '86652 1312870ל7צ4 : יעצעעסס1

 20180ש 1 סססָז ש 201806 ש 818 } 88

 יט161 (106 יז); 210ממ 411/64: 2/טלצ8
 106 זתאס606, 84 297624 !גטסשש -- 74

 םז- ג"עגמ 160'1ת020: 2881242 2900ש
 ןיאסש8410ת, 0681, 2ץ70. 1401. 86

 םנעש ס.14.2.2. 1602 1949 (33 יז),

 -ןטסקעט ,רעקיזומ -- טרעבלַא סיררַאה
 ןוא רעקיזומיזַאשזד רעטנַאקַאב ,רעביירש

 ןפיוא תוחוכ עגנוי יד ןופ ,רָאטיזָאּפמָאק

 טימ ןעמַאזוצ .קיזומ רעטכייל ןופ טיבעג

 ןופ רעיוב יד וצ טרעהעג רעדורב ןייז

 ,זַאשזד ןשילױּפ

 -ַאב סָאד ןפַאשעג המחלמ רעד ךָאנ דלַאב

 ,110860248 :עשרַאװ ןגעוו דיל עטנַאק

 ס תגס)6) 178182216"

 .עקָארק ןיא טצעזַאב ךיז המחלמ רעד ךָאנ

 1. 2861188121: ססעט86061 2806 (110 יז)

 ןוא רעקיזומ -- וװַאלפישטעימ סיררַאה
 -ידנעמוקפיוא רעגנוי .רעביירש-ןטסקעט

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רעקיזומ רעק

 -יל ןבירשעג טָאה רע .קיזומיזַאשזד טימ

 -סעקרָא עטכייל רַאפ ןטסקעט טימ רעד

 -נַארַא עטנכייצעגסיוא ןבירשעג .סרעט

 ,ןעגנורישז

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 1944 ןיא טָאה ײמרַא עשיליוּפ יד ןעוו

 -נייא ןביוהעגנָא ןוא ןילבול ןעמונרַאפ

 וצ טרעהעג רע טָאה ,ןבעל יינ ַא ןלעטש

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד

 רעטכייל ןופ ןעמַארגָארּפ ןלעטשוצ טימ

 .ָאידַאר ןרַאפ קיזומ

 1. 886114881: 0ס9ע02161 2822 (110 'ז),

 טנעגיריד -- (-- 1906) קחצי ןַאמלייה
 וצ רעדיל טרינָאּפמָאק .גָאגַאדעּפ ןוא

 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .ןטסקעט עשידיי

 -עג ךיוא רע טָאה טרָאד .גרעבמעל ןיא

 -ןטנעגיריד טקידנעעג ןוא קיזומ טנרעל

 ןיוש .עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא סַאלק

 -ַאב ןוא טנכייצעגסיוא ךיז רעליש סלַא

 -ָארּפ ןופ טנעטסיסַא רַאפ ןרָאװעג טמיטש

 ,סַאלק-גנַאזעג ןיא רָאסעפ

 םעניײמעגלַא טימ שטנעמ ַא זיא ןַאמלייה

 טָאה םעד קנַאד ַא ןוא ןסיוו ןשידיי ןוא

 ןזיירק ערעטיירב ףיוא העּפשה טַאהעג רע

 -מעל ןיא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ

 רָאכ ןופ טנעגיריד ןרָאװעג זיא רע .גרעב

 -ַארעטיל ןשידיי,; םייב רעטסעקרָא ןוא

 -מעל ןיא "דנַאברַאפ ןשיטסיטרַא-שיר

 -ָאיצַאנ ַא ןבעגעג ייז טָאה רע ןוא גרעב

 ןעוועג ךיוא זיא רע .עיצַאטנעירָא עלַאנ

 ןופ ןטרעצנָאק עטשרע יד טָאה סָאװ ,רעד

 טגנערבעג גרעבמעל ןיא קיזומ רעשידיי

 גרעבמעל ןיא ךיוא טָאה רע .ָאידַאר ןרַאפ

 -רֶא טימ רָאכ ןרעדנַא ןַא טריזינַאגרָא

 -ָאד יד ."לבוי; ןעמָאנ ןרעטנוא רעטסעק

 ןוא ןסקַאװעצ ךיז זיא עיצַאזינַאגרָא עקיז

 לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג רעטעּפש טָאה

 ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןיא

 ,גרעבמעל ןשידיי

 ןוא ,לסירב ןייק קעװַא רע זיא 1925 ןיא

 -טיירב ַא טלקיװטנַא רע טָאה ָאד ךיוא

 רע .טייקיטעט עשילַאקיזומ עטגייווצרַאפ



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ,ןרָאכ טימ טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג טָאה

 -ומ רעשידיי ןופ ןטרעצנָאק טריזינַאגרָא

 ,ןטסילָאס ןופ ןערדַאק טיירגעגוצ ןוא קיז

 עשידיי ףיוא ןטערטסױרַא ןגעלפ סָאװ

 ןפיוא ןפַאשעג ךיוא ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ

 רקיעב קידנביירש ,עיציזָאּפמָאק ןופ טיבעג

 .רעטכיד עשידיי ןופ ןטסקעט וצ קיזומ

 ןיא ,לארׂשי זיא ךיז רע טניפעג 1949 ןופ

 -ַאניס ַא ןופ טנעגיריד זיא רע ּוװ ,הפיח

 ַא רע טריפ קיטייצכיילג ןוא רָאכ-עגָאג

 ,טייקיטעט עשיגָאגַאדעּפ

 ןענעז סעיציזָאּפמָאק ענייז ןופ עכעלטע

 -רעדיל רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 -סױרַא זיא סָאװ ,דיל רעזדנוא גנולמַאז

 לײטּפָא ןשיגלעב ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעג

 -נָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ

 יד ןשיווצ .1949 ןיא ,לסירב ןיא סערג

 לארׂשי םע; ןוא ?םיקמעממ,  :רעדיל

 ,וטסיב ּוװ, ןוא גרעבדנַאז היעשי ןופ "יח

 ,ברַאפנזָאר הוח ןופ 77? וינענוז

 1949 לסירב ,דיל רעזדנוא : גרעבדנַאז היעשי
 : רבלנ .מ .נ ר"ד ; (16 ,15 ,12 ,4 ,3 ,2 ז"ז)

 ,בובל יעיבר קרּפ ,תויולג לש הידּפולקיצנא
 ,(508 'ז) 1956 ביבא-לת--םילשורי

 -יּפש .טסישזדנַאב -- טנומניז ןַאמייה

 -ַאב ןעוועג .סרעטסעקרָאיזַאשזד ןיא רעל

 -בייל ןופ ןזיירק יד ןיא רעקיזומ רעטנַאק

 -טכַאנ ןיא טליּפשעג .ןליױּפ ןיא קיזומ רעט

 רעטסטנעָאנ ,טעטש ערעסערג יד ןיא ןבולק

 טנָארפ קעלוי רעלדיפ ןופ רעטעברַאטימ

 -רַאװ ןיא טנפעעג םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ,,ק.ם7 לַאקָאל-טכַאנ ןטנַאקַאב םעד עש

 טנַאקַאב זיא רערעיײז רעטסעקרָא רעד

 ."ןַאמייה-טנָארפ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעוועג

 -יריד ,ןזח -- (עקנילא) וחילא ןישריה
 ןעוועג .רעביירש ןוא רָאטיזָאּפמָאק ,טנעג
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 -רַאװ ןיא רעטעּפש ןוא ,קסנָאלּפ ןיא ןזח

 ןריפ ןטפַאהרעטסיײימ ןייז ןופ טמשעג .עש

 יד ןיא .עכעלטלעוו ןוא עשיגרוטיל ,ןרָאכ

 ןוא זירַאּפ ןייק קעװַא ןרָאי רעקיסיירד

 עקיטרָאד יד ןופ רענייא ןיא ןזח ןעוועג
 ,ןלוש

 -גוזעג ןרָאװעג ןענעז סעיציזָאּפמָאק ענייז

 ןוא ףָאה, דיל ןייז .םינזח ךס ַא ןופ ןעג

 -עג זיא ,ץרּפ .ל .י ןופ טסקעט ,"ביולג

 ןיא ןרָאכ עטסערג יד ןופ ןרָאװעג ןעגנוז
 .ןליוּפ

 ןיא טָאה "טלעוו-םינזח ןוא לוש יד, ןעוו

 ףיא סרוקנָאק ַא טרימַאלקָארּפ 7
 ,ןשטנעב-שדוח-שאר ןופ ןוויטַאטישטער

 .טרָא ןטשרע רעד ןעמוקַאב רע טָאה

 -דנַאהּפָא ןוא סעיזנעצער-קיזומ ןבירשעג

 -רַאפ ןיא קיזומ רעשידיי רעביא ןעגנול

 -- ןרָאי עטצעל יד ,ןעגנוטייצ ענעדיש

 .טרָאװ רעזדנוא רעזירַאּפ ןיא

 -ַאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלָאטס ןתנ

 -רַאװ "טלעוו-םינזח יד, ; (31 'ז) 1957 ָאטנָאר
 'ז) 1935 לירּפַא ; (23 'ז) 1934 לירּפַא ,עש

 ,עשרַאװ י"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; (9
 .(23 יז) 1929 רַאורבעפ ; (11 'ז) 1927 ץרַאמ

 -- (1924--1870) בקעי דלעפשריה
 -יריד-ערעּפָא ,רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינַאּפ

 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .גָאגַאדעּפ ,טנעג

 ןיא עשרַאװ ןיא טנרעלעג .עשרַאװ ןיא

 -- 1888 ןרָאי יד ןיא טוטיטסניא-קיזומ

 -ימ רעדנַאסקעלַא רָאסעּפָארּפ ייב ,4

 יב טנרעלעג עיציזַאּפמָאק .יקסווָאלַאכ

 טנַאקַאב זיא רע .יקסװָאקסָאנ טנומגיז

 ףיוא ןטירטסיורַא-ָאלָאס ענייז ןופ ןרָאװעג

 -ַאינַאּפמָאקַא סלַא ךיוא יװ ,ןטרעצנָאק

 ןעוועג רע זיא 1909 ןופ .רעגניז ןופ רָאט

 1915 ןופ ןוא רָאכ-ערעּפָא ןופ טנעגיריד

 .ערעּפָא רעד ןופ טנעגיריד -- 1922 זיב
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 ןעוועג רע זיא ערעּפָא יד ןזָאלרַאפ ןכָאנ

 יב רעטסעקרָא ןוא רָאכ ןופ טנעגיריד

 -רָא; טפַאשלעזעג-קיזומ רעטנַאקַאב רעד

 ."ךָאעפ
 ןעוועג ןרָאי עלַא זיא דלעפשריה בקעי

 טפַאשלעזעג רעשידיי רעד טימ ןדנוברַאפ

 טיירג ןעוועג רע זיא ףור ןדעי ףיוא ןוא

 -ידיי ןטײלגַאב טגעלפ רע .ןפלעה וצ ריא

 -רָא ןפלָאהעג ךיוא טָאה ןוא רעגניז עש

 ןופ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רוטלוק ןריזינַאג

 .רעטקַארַאכ-קיזומ

 צ

 -םינזח יד ןיא רימ ןענעייל היול ןייז ןגעוו

 היול יד; :גנובײרשַאב עקידנגלָאפ טלעוו

 ןופ גָאט ייב 1 םורַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןופ .19 עקסרָאטַאנעס ףיוא גנוניווװ ןייז

 ןעוועג זיא עכלעוו ,הלגע יד זיא טרָאד

 ןשילױּפ ןופ ץנערק ליפ טימ טײלגַאב

 רעד ןופ עיצקעריד ,ןײארַאפ-ןטסיטרַא

 ןטסילָאס ,רעטסעקרָא ,ערעּפָא רעװעשרַאװ

 רעד ןופ ןינב ןרַאפ ןרָאפרַאפ ,רָאכ ןוא

 טרירָאקעד ןעוועג זיא עכלעוו ,ערעּפָא

 רעד יװ םעד ךָאנ .ןָאפ רעצרַאװש ַא טימ

 סנעּפָאש טליּפשעגּפָא טָאה רעטסעקרָא

 ןעגנַאגעג היול יד זיא ,שרַאמ-רעיורט

 עוָאּפָאקָא ןוא ,ָאנשעל ,עקסנַאלעיב ךרוד

 ,ןימלע-תיב רעשנעג םוצ

 טעמכ טקילײטַאב ךיז ןבָאה היול רעד ןיא

 -ַאעט עלַא ןופ ןטסיטרַא עשיליוּפ עלַא

 ןעמ טָאה לשמל ױזַא .עשרַאװ ןיא סרעט

 -ַאכימ ,ןיקסנישטשורג ,ןסַאגיד : ןעזעג

 -נילָאּפ ,ַאדיײװ-שטיװַאלערַאק ,ןיקסווָאל

 ,יקסװַאּפמעטסדַאשָאנוי  .,ַאקציװעל-ַאקס

 .וײזַאא רעקיזומ עשיליוּפ עלַא ,ןישזגנעוו

 רעד ןופ רָאכ רעד טָאה םלוע-תיב ןפיוא

 -קער, סטרַאצַאמ ןעגנוזעג ערעּפָא .שרַאװ

 יקציוועסוק ןבָאה םעד ךָאנ ןוא ?םעיוו

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 רעטנוא רָאכ ןטימ ןעמַאזוצ ,ןַאמרעש ןוא

 -ץגּפָא ,טַאטשנזיא 'ה ןופ גנוטייל רעד

 ,םיליהת ךעלטיּפַאק עקירעהעג יד ןעגנוז

 רעקיזומ רעשידיי רענעברָאטשרַאפ רעד

 ענייש ַא הליהק רעד ןופ ןעמוקַאב טָאה

 ."שצלַא רעשילַאקיזומ, רעד ןיא עקרק

 1924 רעבמעווָאנ עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד,

 .(237-22 זיז)

 1460 '128660832 1312920294 : םעיק,,1

 20180ש 1 סססצ שיט 201906 ש 218 1 26

 יט168ט (102 'ז),

 רעלדיפ -- (-- 1908) ןַאעל רעללעה
 -עג .רעקיזומיזַאשזד .טסינָאפָאסקַאס ןוא

 -ָאפ ןייז .עשרַאװ ןיא טנרעלעג ןוא ןריוב

 ,רערעל-לדיפ רעטנַאקַאב ןעוועג זיא רעט

 ןוא קיזומ-ץנַאט ןופ געוו ןפיוא ןעגנַאגעג

 ,חטש םעד ףיוא טנכייצעגסיוא ךיז

 -ןטַאר ןיא ןעוועג המחלמ רעד תעשב

 רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג ןוא דנַאברַאפ

 -עמַא ןיא ךיז טניפעג ,סרַאװ קירנעה ןופ

 .עקיר

0660 66 1624140 :56609861/6661104 

 ומ 46 ת1ט518, 6111 1941 (107 יז),

 -נעקרענָא ,ןירעלדיפ -- ַאדיא לעדנעה
 ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .ןיזָאוטריװ עט

 -ַאב ריא ןיא טָאה רעטָאפ רעד .םלעכ

 טימ רע זיא ,לדיפ וצ ןטייקיעפ טקרעמ

 ןסינּפיק וצ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ריא

 זַא ,טגנַאלרַאפ שירָאגעטַאק טָאה רע ןוא

 טנרעלעג טָאה יז .ןענרעל רעטייוו לָאז יז

 -ָארּפ ייב) עשרַאװ ןיא ןוא שזדָאל ןיא

 ןיא רעטעּפש ןוא (שטיוװָאלַאכימ רָאסעפ

 ,דנַאלסיוא

 ןופ ןירעלטסניק-ןילָאיװ ַא ןרָאװעג זיא יז

 ףיוא ןטערטעגסױרַא ןוא הגרדמ רעכיוה

 עלַא ןופ טעטשטּפיױה יד ןופ סעניב יד



 ןליױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ךיז טָאה יז .טלעװ רעד ןיא רעדנעל

 -שידיי ןופ ןעגנופַאש יד ןיא טנכייצעגסיוא

 -וַאינעיװ קירנעה רָאטיזַאּפמָאק ןשיליוּפ

 יקס גָאט ןקיטנייה ןזיב ,(1880---1835)

 רעצנַאג רעד רעביא יז טריטנעצנָאק

 .טלעוו

 ןטס29 -- "טנייה ,, ןיא לקיטרַא : סינּפיק .מ

 -רעביא יד :וָאקרוט טנומניז } 1925 ץרעמ

 -ַאב ךלמ .דער ; (122 'ז) הפוקת ענעסירעג

 רעמעלעכ ,םלעכ ךוב-רוכזי : ןילעפ-קושטלַאק

 יד) ,1954 גרובסענַאהָאי ןיא טפַאשנַאמסדנַאל

8), ' 

 .טסילָאס ,טסינַאיּפ -- רוטרַא ןילעמרעה
 ןוז .גרעבמעל ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 קיזומ טנרעלעג .ןילעמרעה ןתנ ר"ד ןופ

 יב ןיוו ןיא רעטעּפש ןוא גרעבמעל ןיא

 .ןַאמרעױטש דרַאװדע .ּפָארּפ

 ,קיטעט ןעוועג ןוא גרעבמעל ןיא טבעלעג

 ,רָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא טסילָאס יו

 (1941--1875) ירוי ריד ,ןתנ ןילעמרעה
 .רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ,רעלדיפ --

 -מעל ןיא טַאקָאװדַא רעטנַאקַאב ןעוועג

 ןופ עעדיא רעד טעמדיוועג ךיז ןוא גרעב

 ןשיווצ רוטלוק עשילַאקיזומ ןטיײרּפשרַאפ

 -ַאמַא ןיא קיטעט ןעוועג ןרָאי עגנַאל .ןדיי
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 רעד ייב רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןשירָאט

 ןיא ?טפַאשלעזעג - קיזומ רענַאיצילַאג,

 טנעגיריד 1927 זיב 1919 ןופ .גרעבמעל

 -קיזומ רעשידייג רעד ייב רעטסעקרָא ןופ

 ,טָאטש ןיא ?טפַאשלעזעג

 ,1941 רָאי ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב

 ז 6סמ '18606082 13125207ץע8 : םעזיקע; 1

 20190ש 1 סססצ ש 201806 ש אז8 } 28

 יט1611 (100 יז); 210ממ 811166 : תזטלע1+2
 טח8 זהטסיט16, 8 297621.1הטס6ש -- 71

1 ?8114 11802 :1301681840 619260102 

 זטז/ ם018416), 1/21852268 1946 }

 םנ. ז"ענמ 11166ת184מ: 2281202 2946

 ןיאסש94100, 0600 2976. 1600. 11186.

 םצנעש ס.1.2.ת. 1,002 1945 (3ג יז),

 ןעוועג .רעגניז ןוא ןזח -- עשיז רערעה

 ןיא םינזח עטסקיטכיט יד ןופ רענייא

 ױזַא רעד ןיא ןטסָאּפ ַא טַאהעג .גרעבמעל

 ןעוועג ןוא לוש-רעטעטשרָאפ רענעפורעג

 .םיללּפתמ יד ןשיוװצ טבילַאב רעייז

 ,רענעק-קיזומ רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע

 -ַאש ענעגייא טרינָאּפמָאק ,טריטרעצנָאק

 רַאפ ךובנרעל ַא ןבעגעגסױרַא ןוא ןעגנופ

 רעד ןיא עירָאעט-קיזומ ןוא שזעפלָאס

 .ךַארּפש רעשידיי

 -ּפַא ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,
 -יצנא : רבלג .מ .נ ר"ד ; (21 יז) 1929 ליר
 "ורי ,בובל יעיבר קרּפ ,תויולג לש הידּפולק
 .(496 'ז) 1956 ביבא-לת--םילש

 -- (1943 -- 1886) יכדרמ ןַאמשרעה
 ןופ רָאטַאטערּפרעטניא ,רעגניז ןוא ןזח

 ןיא טריטרעצנָאק .דיל-סקלָאפ ןשידיי

 -עטש ַא ןיא ןריובעג .טלעוו רעצנַאג רעד

 ןָא זייוודניק ןופ ןוא ןילָאװ ןיא עלעט

 ייב ןעגנוזעג .םינזח ייב ררושמ ןעוועג

 לדייז ,רעזלעב ןסינ םינזח עטמירַאב יד

 .ץעווַאר המלש ןוא רענוװָאר
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 ןעמונרַאפ ןזח סלַא עלעטש עטשרע יד

 ןעמוקעג טרָאד ןופ ןוא רימָאטישז ןיא

 ןיא ןזח ןעוועג זיא רע ּוװ ,ענליוו ןייק

 ןעמַאװצ רע זיא רעטעּפש .לוש-טָאטש

 ןייק קעװַא ווָאיל ָאעל טנעגיריד ןטימ

 -עמַא ןיא טניווװעג 1920 ןופ .עקירעמַא

 -סורַא טפָא טגעלפ רע ןענַאװ ןופ ,עקיר

 ,ןטרעצנָאק ףיוא עּפָאריײא ןייק ןרָאפ

 ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמשרעה יכדרמ

 טָאה רע .רעלטסניק-דומע עטסערג יד

 ןוא עמיטש-רָאנעט עקרַאטש ַא טַאהעג

 "מיא ןופ חוכ ןטימ ןעוועג ןעקנָאשַאב זיא

 'ייא ןעוועג רע זיא םעד ץוחַא .ןריזיווָארּפ

 ןרָאטַאטערּפרעטניא עטסעב יד ןופ רענ

 טגָאמרַאפ טָאה רע ,.דילסקלָאפ ןשידיי ןופ

 טול דיל ַא ןריזילַאנַא וצ טייקיעפ יד

 ןקעלּפטנַא ןענח ענייז ןוא טלַאהניא ןייז
 ןטרעצנָאק ענייז ןענעז .רערעהוצ ןרַאפ

 ןופ םיבוט:םימי ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 .ללבב קיזומ רעשידיי

 רעדיל ענעגנוזעג םיא ןופ סנטסיימ יד וצ

 סעסינּפיק ןופ רעדיל יד טרעהעג ןבָאה

 .ןעגנולמַאז

 -ָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלַאטס ןתנ

 ; (247 ,107 ,67 ,42 ,41 ז"ז) 1957 ָאטנָאר
 'ז) הירצויו תידוהיה הקיסומה : אטילש .י
 -יצנא : ץיניטש ןנח -- אטילש לארׂשי ;(1
 "טלעוו-םינזח יד , ; (256 'ז) הקיסומל הידּפולק
 ןוא לוש יד, ; (12 'ז) 1935 לירּפַא ,עשרַאװ
 'ז) ,1938 טסוגיױא ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד

 ,(23 'ז) 1928 ילוי ; 2

 .רעגניז ןוא ןוח -- המלש ןַאמשרעה

 ןריובעג .יכדרמ ןופ רעדורב רערעגניי

 ,ןילָאװ ןיא עלעטעטש ַא ןיא ןגיוצרעד ןוא

 ןיא .ןזח ןרָאװעג ןוא םינזח ייב ןעגנוזעג

 רָאטנַאקרעבָא ןעוועג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד

 -ַאזוצ ,עשרַאװ ןיא לוש-קישזָאנ רעד ןיא

 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -יװַאד יבצ םהרבא טנעגיריד ןטימ ןעמ

 ַא וצ ןענװַאד סָאד טריפרעד שטיוװָאד

 .הגרדמ רעשירעלטסניק רעכיוה
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 (5 אקסנַאלעיב) "יצשָאווָא 1, רעטַאעט

 -ייש ַא טגָאמרַאפ טָאה ןַאמשרעה המלש

 ןעוועג זיא ןוא רָאנעט ןשיטַאמַארד םענ

 ןופ רָאטַאטערּפרעטניא רערַאברעדנּוװ ַא

 -רַאעג ךיז רעביא טָאה רֹע .תוליפת יד

 שדחמ סעּפע רע טָאה לָאמ סעדעי ןוא טעב

 -ַאב ןעוועג רע זיא םעד ץוחַא .ןעוועג

 ןתעשב ךיז ןטלַאה םענייש ןייז ןופ טנַאק
 .ןענוװַאד

 קעװַא זיא ןוא עשרַאװ טזָאלרַאפ טָאה רע

 ,ןָאדנָאל ןייק

 -ָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלָאטס ןתנ
 "טלעוו:םינזח יד, ; (30 'ז) 1957 ָאטנָאר
 לוש יד, ; (26 יז) 1933 רעבמעצעד ,עשרַאװ
 1927 רַאורבעפ ,עשרַאװ י"טלעוו-םינזח יד ןוא
 ,(22 'ז)



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 טסילעשט -- קירנעה רעטלַאהגַאװ
 -נַאקַאב ַא ןופ טמַאטשעג .טסינַאגרָא ןוא

 ַא .עשרַאװ ןיא החּפשמ-רעקיזומ רעט

 ַא ןעוועג .ץַאנגיא ןוא ףעזוי ןופ רעדורב

 טליּפשעג ןוא טסילעשטנָאלָאיװ רעטנַאקַאב

 .סרעטסעקרָא ענעדישרַאפ ןיא

 ןיא ןעוועג עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב

 -קילג ַא ךרוד ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ

 ַא ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז לַאפוצ ןכעל

 .לגרָא ףיוא טליּפשעג טָאה רע ּוװ ,עכריק

 "עט רעשידיי :ןַאסנערעּפ ,װָאקרוט ,רעננאמ

 ; (462 'ז) 1968 קרָאי-וינ ,עּפָאריײא ןיא רעטַא

 ,.(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וװַאקרוט סַאנַאי

 -עּפ ןוא רעלדיפ -- ףעזוי רעטלַאהגַאװ
 "ומ רעטנַאקַאב ַא ןופ טמַאטשעג .גָאגַאד

 רערעגניי .עשרַאו ןיא החּפשמ:-רעקיז

 טנרעלעג .קירנעה ןוא ץַאנגיא ןופ רעדורב

 ןיא טליּפשעג ןוא עירָאטַאװרעסנָאק ןיא

 .עשרַאװ ןיא רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ

 םזעס6604214 140006110ש/ / לש8182208

 1936 (8 .ז)

 ןופ ןוז .רעלדיפ -- םייח יקפווָאלָאװ
 טנעקעג .עשזמָאל ןיא טבעלעג .ןחדב ַא
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 טליּפשעג ןרָאי עגנַאל ןוא לדיפ ןליּפש טוג

 רע .רעטַאעט-ָאניק ןשיטָאטש ןקיטרָאד ןיא

 -קיזוומ ענעדישרַאפ טימ טריפעגנָא טָאה

 -יַנַאגרָא ןוא טָאטש רעד ןיא ןטייקיטעט

 .ןטרעצנָאק טריז

 .טָאטש רעצנַאג רעד ןיא טבילַאב ןעוועג

 םוקפיוא ריא ,עשזמָאל : אקטָאבָאפ .ה .דער
 ,טעטימָאק רענַאקירעמַא ,גנַאגרעטנוא ןוא
 .(פד 'ו) 1957 קרָאי-וינ

 -רעקיומ -- ר"ד ,דוד רעגרעבלַאװ
 םלעכ ןיא טבעלעג .רעקידעמ ,רָאטַאמַא

 -ַאקיזומ ַא ןעלקיװטנַא רַאפ טגרָאזעג ןוא

 ַא ןפַאשעג .ןדיי יד ןשיוװצ ןבעל ןשיל

 -ילעטניא ןשידיי םייב עיצקעס-קיזומ

 -נײרַא ןוא טָאטש רעד ןיא בולק-ןטנעג

 .' .טייקיטעט ןייז ןיא טנגוי יד ןגיוצעג

 ןענרעל וצ טנגוי ןוא רעדניק טרילומיטס

 ,קיזומ

 : ןילעפ"קושטלאקַאב ךדלמ .דער

 ,(3233 ,258 ז"ז) םלעכ

 ךוב-רוכזי

 ןירערעל-גנַאזעג -- ַאקנילַאה ןַאמלָאװ
 ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .ןיטסינַאיּפ ןוא

 עשטיא ,רעריא רעטָאפ רעד .וװעשַאטס

 -ָאלעמ רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא ,ןַאמלָאװ

 רַאפ טגרָאזעג רע טָאה .לטעטש ןיא ןַאמ

 ןייז ןופ גנויצרעד רעשילַאקיזומ רעד

 -ַאװרעסנָאק טקידנעעג טָאה יז .רעטכָאט

 יז זיא רעטעּפש ןוא עשרַאװ ןיא עירָאט

 יד ןופ רענייא ןיא ןירערעל-קיזומ ןעוועג

 .קָאטסילַאיב ןיא ןלושקיזומ

 -קיזומ ןוא םינזח ,רעקיזומ : גרעבנטָאר השמ

 .(296 '1) בושַאטס רפס ,ןענַאמָאלעמ

 -- (1924 -- 1851) אנח לַאטספלָאװ

 .טנעגיריד:רעטַאעט ןוא  רָאטיזָאּפמָאק

 -עימיט עלעטעטש םעניילק ןיא ןריובעג



294 

 ,רעטָאפ ןייז ייב ןוא ,עיצילַאג ןיא ,עצינ

 -על עשילַאקיזומ ןייז ןעמוקַאב ,ןזח םעד

 לָאּפָאנרַאט ןיא טנרעלעג רעטעּפש .ער

 -רע רעד תעשב .ווָאװַאלסינַאטס ןיא ןוא

 -יד ןיוו ןיא ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטש

 רעטשרע רעד ךָאנ .סערעּפָא ןופ טנעגיר

 רע ּוװ ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעג המחלמ-טלעוו

 -וצפיוא עיצילַאג ןיא טימַאב ךיז טָאה

 .ערעּפָא-סקלָאפ ַא ןלעטש

 -יטעט-קיזומ ַא טלקיװטנַא ךיוא טָאה רע

 -ַאלסינַאטס ןיא ןוא לָאּפָאנרַאט ןיא טייק

 -ַאמַארד עקיטרָאד טימ טָאה רע ּווו ,ווָאװ

 טימ סעטערעּפָא טלעטשעג ןזיירק עשיט

 רעטקַארַאכ ןטסנרע ןופ .גלָאפרעד ןסיורג

 -עג טָאה רע סָאװ ,קיזומ יד ןעוועג זיא

 ,ץרּפ .ל .י ןופ ?תונתמ יירד, וצ ןפַאש

 ןטימ טריגיריד טייצ עסיוועג ַא טָאה רע

 -ַאעט-לעּפמיג, ןשידיי ןופ רעטסעקרָא

 .גרעבמעל ןיא "רעט

 .לָאּפָאנרַאט ןיא ןברָאטשעג

 רעטַאעט שידיי , : גרעבדורגיווַאקרוט קחצי
 עשרַאו "ךוב-שידיי, גַאלרַאפ ,"ןליוּפ ןיא

 : רעװַאקַאטרַאט חירא .דער ; (74 יז) 1
 טנומניז ; (242 'זן) 1967 ביבא-לת ,ךוברָאי
 .(1'118) ,הפוקת ענעסירעגרעביא יד :װַאקרוט

 161104(/86609861: 168140ג 06 8

 ומ 461 2181, 6זת 1941 (298 יז),

 ןוא רעלדיפ -- יצירוַאמ לַאטספלָאװ
 -ַאג ,עצינעימיט ןיא ןריובעג .גָאגַאדעּפ

 -ורב רערעטלע ,ןזח ַא ןופ ןוז ַא ,עיציל

 ןייז ייב קיזומ טנרעלעג .אנח ןופ רעד

 יד ייב לָאּפָאנרַאט ןיא רעטעּפש ,רעטָאפ

 ,ןיוו ןיא ףוס םוצ ןוא סרערעל עקיטרָאד

 .עירָאטַאװרעסנָאק טקידנעעג טָאה רע ּוװ

 -ַאב ךיז ןוא עיצילַאג ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ַא טלקיװטנַא טָאה .גרעבמעל ןיא טצעז

 -עג ןוא טייקיטעט עשיגָאגַאדעּפ עטיירב

 רעד ןיא סַאלקלדיפ ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוו

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 רענַאיצילַאג; רעד ייב עירָאטַאװרעסנַאק

 .גרעבמעל ןיא ?טפַאשלעזעג"קיזומ

 ,ןוז ןייז ןעוועג ןענעז רעליש ענייז ןשיווצ

 טנעגיריד ןוא רעקיזומ רעטמירַאב רעד

 -ָארב זָאוטריװ:ןילָאװ רעד ,ווַאלסינָארב

 -ַאמ רעטסיימטרעצנָאק ,לעּפמיג וװַאלסינ

 .ערעדנַא ןוא קַאר קער

 1,600 '1806082 131:28702ש/ : םשיט,ס1

 20180/ 1 סססש ש 201806 ש 218 } 88

 ןט16/ (323 }}

 -- 1922) רעדנַאטקעלא יקסיװַָאקלַאװ
 -יל-ָאטעג ןופ רָאטיזָאּפמָאק .טסינַאיּפ --

 .ענליוו ןיא טבעלעג ןוא ןריובעג .רעד

 עיציזָאּפמָאק וצ ןטייקיעפ ןזיװעגסױרַא

 ןבירשעגנָא רָאי ףלע ןופ רעטלע ןיא ןוא

 ןופ דיל-ָאטעג ןטנַאקַאב םוצ קיזומ יד

 ."רעליטש ,רעליטש ,, יקסניגרעשטַאק .ש

 עידָאלעמ יד טרינָאּפמָאק ךָאנ רעטעּפש

 ןָאט םענ ַא? : רעוועקצוס .ַא ןופ דיל םוצ

 ."ןזייא סָאד

 ןיא ליײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה

 -עגסױרַא ןוא ָאטעג ןיא ןבעל-רוטלוק

 -עג .טסילָאס-טסינַאיּפ יו טפָא ןטערט

 ,לארׂשי ןיא ךיז טניפעג ןוא ןבעל ןבילב

 אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד
 ; (215 ,244 ,234 ז"ז) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא
 סָאטעג יד ןופ רעדיל ; יקסניגרעשטאק .ש

 -רַאװ ,גנַאזעג רעזדנוא ; (89 'ז) ןרעגַאל ןוא

 רָאי 25 : ןאר רעזייל .דער ; (92 'ז) 1947 עש

 ,(23 'ז) ענליוו-גנוי

 -מָאקַא ,ןיטסינַאיּפ -- ַאנילַאכימ דנאװ

 ןריובעג .ןירערעליָאנַאיּפ ןוא ןירָאטַאינַאּפ

 טנרעלעג .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא

 ןייטשרוא קיוודול רָאסעּפָארּפ ייב ָאנַאיּפ

 לושכיוה קיומ רעד ןיא רעטעּפש ןוא

 ףעזוי .פָארּפ ייב ,ןעּפָאש ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ,שטיווָאדימס



 ןליוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 טליּפשעג ןוא ןירָאטַאינַאּפמָאקַא ןעוועג

 רעד רעטנוא רעטסעקרָא-רעמַאק ַא ןיא

 -צינדעל-ןַאמרעדעל טנומגיז ןופ גנוטייל

 יו עשרַאװ ןיא קיטעט ךיוא ןעוועג .יק

 .ןירערעל-ָאנַאיּפ

 -רַאפ .לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוקעג 1926 ןיא

 .טייקיטעט רעשיגָאגַאדעּפ טימ ךיז טמענ
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 -- (1942-1900) טפענרע קיטפַאהרַאװ

 ַא ןעוועג .טנעגיריד ןוא רעליּפש-טָאגַאפ

 ןעוועג .גרעבמעל ןיא טבעלעג .טסירוי

 ןיא ןוא ןטנעמורטסניא:-ץלָאה ןופ רערעל

 -רעליש ןופ טנעגיריד 1922-1920 ןרָאי יד

 עירָאטַאװרעסנָאק רעד ייב רעטסעקרָא

 -מעל ןיא יקסווָאנַאמיש לָארַאק ןופ נ"א

 ןטערטעגסױרַא טפָא ךיוא זיא רע .גרעב

 ,ןטרעצנָאק עשינָאפמיס ןופ טנעגיריד יו

 ןטימ טריפעגנָא רע טָאה רָאי עכעלטע

 -ומ רעשידיי רעד ייב רעטסעקרָא-ןָאלַאס

 ,גרעבמעל ןיא טפַאשלעזעג-קיז

 1,600 '1866082 13125202ש/4 : עכעזקעס,1

 םסנ18ס9 1 0מסָצ שש 001806 ש אז|ת 1 28

 יט1680 (316 יז); 210תמ 81164: אזטלע248

 סס זהאסט16) 8 29ש0ש1 ןהטסושש -- 7.

 טנעגיריד -- (-- 1902) קירנעה םסרַאװ
 "עג .קיזומ רעטכייל ןופ רָאטיזָאּפמָאק ןוא

 יד ןיא .עשרַאוו ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריוב

 סרעדנַא לַארענעג ןופ ײמרַא רעד ןופ רעטסעקרָא ןטימ ןריגיריד ןתעב סרַאװ קירנעה
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 עיציזַאּפמָאק טנרעלעג 1925-1919 ןרָאי

 יקסווָאקטַאטס ןַאמָאר ןרָאסעּפָארּפ יד ייב

 יד ןקידנע ןכָאנ .יקסרַאנילמ לימע ןוא

 -עג קיטעט עירָאטַאװרעסנָאק עשיכולמ

 ןוא עיציזָאּפמָאק ןופ טיבעג ןפיוא ןעוו

 -יווער וצ ןוא ןעמליפ וצ קיזומ ןבירשעג

 טייצ עגנַאל ַא ןעוועג .ןעגנולעטשרָאפ

 טפַאשלעזעג רעד ןופ רָאטקעריד-קיזומ

 טריצודָארּפ טָאה סָאװ ,"דרָאקער-ַאנעריס,

 ,ןטַאלּפ-ןָאפעטַאּפ

 "עג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב

 טימ טריפעגנָא ןוא דנַאלסור ןיא ןעוו

 ןעוו ןוא ןעלבמַאסנַא-זַאשזד ענעדישרַאפ

 "רַא עשיליוּפ יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע

 -ַאב סרעדנַא לַארענעג ןופ רע זיא ,יימ

 ןריפוצנָא ןוא ןדנירג וצ ןרָאװעג טמיטש

 עשילױוּפ יד ןופ לבמַאסנַא-רעטַאעט, םעד

 "זמ ןפיוא ?תוחוכ-רעטילימ עטקינייארַאפ

 .עילַאטיא ןיא ןוא חד

 טרינָאּפמָאק רע ּווװ ,דּוװילָאה ןיא 1947 ןופ

 -סעקרָא טריגיריד ןוא ןעמליפ וצ קיזומ

 ,סרעט

 זיא ןעגנופַאש ערעלוּפָאּפ ענייז ןופ ענייא

 טשינ ןיוש טעװ רע; ָאגנַאט רעד ןעוועג

 .(סג מ16 טסשע001 ןט2) ?ןעמוקקירוצ

 -רַאו ןעוועג זיא ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז

 .יקסווַאש

 -- דנַאב רעטייווצ ,תונורכז : טרעכייוו לַאכימ
 1961 ביבא-לת ,"הרונמ , גַאלרַאפ -- עשרַאװ
 : (285 'ז)

 1,60מ '12660852 231282024 : 2701

 20180ש 1 סססָצ ש 201806 ש 218 1 28

 0161 (214'ז;} 9. 826110581: (2סץעיט84-

 161 1860 (109 יז),

 -ָאגַאדעּפ ןוא ןיטסינַאיּפ -- אגלֶא ןוויוו
 ןעוועג זיא יז ּוװ ,ענליוו ןיא טבעלעג .ןיג

 -יטרָאד רעד ןיא ָאנַאיּפ ןופ ןירָאסעפָארּפ

 רעסיוועג ַא ןיא .עירָאטַאװרעסנָאק רעק

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -עשרַאװ ןיא ןטערטעגסױרַא יז זיא טייצ

 -נָאק לקיצ ַא טימ עינָאמרַאהליפ רעו

 .רַאוטרעּפער ןשיסַאלק ןופ ןטרעצ

 -לע ןיא רַאנָאּפ ןיא ןעמוקעגמוא זיא יז

 ,רָאי 232 ןופ רעט

 -יטסניא-קיזומ רעשידיי רעד : ריּפַאפ ןרהא
 טפירשנכָאװ , ןיא לקיטרַא -- ,ענליוו ןיא טוט
 ןט5 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ

 -ליוו ןברוח : יקסנינרעשטַאק .ש ; 1924 ילוי

 ,(231 'ז) ענ

 ןופ טנעגיריד -- ןימינב יקסװָאקטיװ

 רע ּוװ ,ענטוק ןיא טבעלעג .סרעטסעקרָא

 ,טייקיטעט עשילַאקיזמ ַא טריפעג טָאה

 -רָא ןַא "דנוב , םייב טעדנירגעג טָאה רע
 ךיז טָאה סָאװ ,ןרָאטַאמַא ןופ רעטסעק

 -סעקרָא רעד .טָאטש ןיא ןעוועג םש הנוק

 -טרָאּפס ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רעט

 .?ןרעטשנגרָאמ --- ַאינשזטוי,; בולק

 ,הביבסהו הנטוק רפס : שיפקַאטש דוד ,דער

 ,(223 'ז) 1968 ביבאילת

 ,טסילָאס-טסינַאיּפ -- השמ גרעבנייוו

 ןופ ןוז ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא רָאטַאינַאּפמָאקַא

 -עג .(קעינָאמ יו ןעוועג טנַאקַאב) לאומש

 -נָאק ןיא טנרעלעג ןוא עשרַאװ ןיא טבעל

 -פיוא יד ןשיווצ ןעוועג .עירָאטַאװרעס

 טפָא .ןלױּפ ןיא רעקיזומ עגנוי עקידנעייג

 -ָעג ןוא ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטעגסױרַא

 -עטשרָאפ ףיוא רָאטַאינַאּפמָאקַא ןעוו

 .ןעגנול

 רע זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטיינ

 רעטעּפש זיא רע ּוװ ,דנַאלסור ןייק קעװַא

 ,סלעָאכימ המלש ןופ םעדייא רעד ןרָאװעג

 -ַאּפמָאק ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט זיא רע

 רענייא יו טנכעררַאפ טרעוו ןוא עיציז

 .רעקיזומ עטסקיטכיוו יד ןופ

 ,1935 יגוי 28 ,"טנייה



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 יַאעט -- (6--1882) לאומש גרעבנייוו
 ןיא טבעלעג .טנעגיריד ןוא רעקיזומ-רעט

 טנעגיריד רעטנַאקַאב ןעוועג ןוא עשרַאוװ

 -ומ ןבירשעג .סרעטסעקרָא-רעטַאעט ןופ

 -נַא ענעדישרַאפ רַאפ סעטערעּפָא וצ קיז

 ןיא טעברַאעג סנטסרעמ םוצ .ןעלבמַאס

 .סַאג-ענלעשזד ףיוא רעטַאעט-?עלַאקס

 "על; :ֹוצ קיזומ ןייז ןעוועג זיא ןעגנולעג

 -שָאי, ,לָאװמיױב ןופ "קיטסול ןוא קידעב

 עכעלטע וצ ןוא ווָאמיד ןופ ?טנַאקיזומ עק

 .ןעגנולעטשרָאפ-"ןויטבמס,

 דנַאב רעטייווצ ,תונורכז : טרעכייוו לאכימ

 ביבא-לת ,"הרונמ , גַאלרַאפ -- עשרַאװ --
 ינוי ןטס28 ןופ "טנייה , ; (184 ,95 ז"ז) 1
 -ידיי :ןַאסנערעּפ ,וװַאקרוט ,רטננַאמ ; 5
 .(110 ,103 זייז) עּפָארייא ןיא רעטַאעט רעש
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 -יד ןוא רעלדיפ -- שוילוי רעגרעבנייוו
 ךיז ןוא גרעבמעל ןיא טבעלעג .טנעגיר

 סרעטסעקרָא ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאב

 גרעבמעל ןיא זיא סע ןעוו .רעלדיפ יו

 "ַארעטיל רעשידייא רעד ןרָאװעג ןפַאשעג

 רע טָאה ,"דנַאברַאפ רעשיטסיטרַא-שיר

 .עיצקעס-קיזומ ַא ןדנירג סָאד טריציניא

 רעד רעטעּפש ןסקַאװעגסיױא זיא םעד ןופ

 ןופ ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעשידיי

 -יד ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא רע ןכלעוו

 ,רָאכ ַא טעדנירגעג ךיוא טָאה רע .טנעגיר

 -ןטסילָאס ַא ןוא רעטסעקרָא-רעמַאק ַא
 רעשידיי ןופ וורענ רעד ןעוועג .עּפורג

 .גרעבמעל ןיא טייקיטעט-קיזומ

 1,600 '12646082 1312520274 : םעיעעטס41

 20180ש7 1 0סססָש יט 001806 שא 218 } 88

 דט161 (320 יז); 210ממ 1416: 124
 ו;6 זהאסש16 8 29ע621 1,266 -- 7.

 ,גרעבמעל ןיא "דנַאברַאפ ןשיטסיטרַא .טיל ,דיי ,, םייב רעטסעקרָא ןוא רָאכ

 .(סקניל ןופ רעטירד) רעגרעבנייוו .י ןופ גנוטייל רעד רעטנוא
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 -מָאק ,רעקזומ -- בקעי ןעטרַאגנײװ

 ַאטעג רעוועקַארק ןיא טבעלעג .רָאטיזָאּפ

 עשידיי וצ קיזומ טסַאפרַאפ טָאה ןוא

 -רַאפ רעייז ןענעז רעדיל יד .ןטסקעט

 ,ןדיי ןשיווצ ןעוועג טײרּפש

 .װָאכעימ ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 ןוא סָאטעג ןופ רעדיל : יקסנינרעשטאק .ש

 .(26 'ז) ןרעגַאל

 (--1898) ןָאעל ,רזעילא"המלש רעניײוו
 ,טנעגיריד ,טסילעשט ןוא טסינַאיּפ --

 ןיא ןריובעג .גָאגַאדעּפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 ,ץלעק ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא שזדָאל

 .ןזח-טָאטש ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ּוװ

 רָאכ ןיא ןעגנוזעג רע טָאה רעטָאפ םייב

 -לדיפ ןופ תועידי עטשרע יד ןעמוקַאב ןוא

 -ולמ ןיא טנרעלעג .שזעפלָאס ןוא ןליּפש

 ןוא עשרַאװ ןיא עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכ

 ,רוטנעגיריד ןוא עיציזָאּפמָאק טקידנעעג

 ןרָאא רעקיסיירד יד ןיא זיא סע ןעװ

 -רַאוו ייב ,עגַארּפ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 ןופ ןטַאדלָאס ,ןדיי רַאפ עגָאגַאניס ַא ,עש

 רענייוו ןָאעל זיא ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד

 -יוומ יד ןעמענוצרעביא ןרָאװעג ןפורעג

 רע .ןטסנידסעטָאג יד ןופ גנוטייל עשילַאק

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 עצנַאג סָאד ןוא רָאכ ַא טעדנירגעג טָאה

 טלעטשעגקעװַא םיא ךרוד זיא ןענוװַאד

 -יזומ-שירעלטסניק ןכיוה ַא ףיוא ןרָאװעג

 .ָאװינ ןשילַאק

 זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעשב

 טָאה רע ּוװ ,דנַאלסור ןיא ןעוועג רע

 -עג ןופ לבמַאסנַא; ןַא טימ טריפעגנָא

 טרעדנַאװעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,"גנַאז

 המחלמ רעד ךָאנ .דנַאברַאפ-ןטַאר ןרעביא

 ןוא ןליוּפ ןיא טייצ עצרוק ַא טניווװעג

 רע ּוװ ,עניטנעגרַא ןייק קעװַא רעטעּפש

 טנעגיריד ,רערעליגנַאזעג יו קיטעט זיא

 ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא

 ןופ רוביצ--חילש רעד זיא רענייוו ןָאעל

 רע .סערייא-סָאנעוב ןיא קיזומ רעשידיי

 -נַאקַאב רעד ןיא גנַאזעג ןופ רערעל זיא

 שי תוברתל ןוכמ ןיא ,לוש-קילַאיב רעט

 יד טימ ןדנובעג גנע זיא ןוא תילאר

 -לוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ ןטייקיטעט

 .עניטנעגרַא ןיא ָאוויי ןוא סערגנָאק-רוט

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ דלַאב

 -נַאק עטנַאקַאב ןייז טרינַאּפמָאק רע טָאה

 ןופ טסקעט ,"ןדיי עשיליוּפ יד וצ, עטַאט

 ןבעגעגסױרַא) יקסוועינָארב ווַאלסידַאלוװ

 טריטקַאדער טָאה ןוא ,(1948 עשרַאװ ןיא

 -ווא ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל גנולמַאז ַא

 עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא) גנַאזעג רעזד

 ךס ַא ךיז ןעניפעג סע רעכלעוו ןיא (7

 רדסכ זיא רע .ןעגנופַאש ענעגייא ענייז

 עיציזַָאּפמָאק ןופ טיבעג ןפיוא שירעפַאש

 רעדיל 10 טכעלטנפערַאפ ןיוש טָאה ןוא

 סערייא-סָאנעוב) גנַאזעג ןוא ָאנַאיּפ רַאפ

 .סעבַאגסיױא ערעדנַא ןוא (9

 ןופ טיבעג ןפיוא וויטקַא ךיוא זיא רע

 ןעמַאזצ .דיל עשידיי סָאד ןטײרּפשרַאפ

 -ילק הקבר ןירעגניז יד ,יורפ ןייז טימ

 עטסנרע יד ןיא לייטנָא רע טמענ ,יקצינ

 עניטנעגרַא ןיא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 רעייטשייב ןסיורג ןייז םעד ךרוד טיג ןוא

 עשילַאקיזומ עשידיי יד ןעלקיװטנַא רַאפ

 -עוב עשידיי סָאד טָאה 1968 ןיא .רוטלוק

 -עג ןקירָאי-70 ןייז טרעייפעג סערייא-סָאנ

 ,גָאט-ןריוב

 ,28 ,26 ז"ז) 1947 עשרַאװ ,"גנַאזעג רעזדנוא ,

 .ל .י } (188 ,1847166 ,140"1497 ,62 ,60 ,9

 ; 1958 סערייא-סָאנעוב ,םינזחה רפס : לקדח

 "ונַאי ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,

 ,(23 ,13 ז"ז) 1929 רַא

 ,רענעקזַאשזד ,רעלדיפ -- םַאס טָארנײװ

 ןוא לדיפ טנרעלעג .שזדָאל ןיא ןריובעג

 -זַאשזד וצ ןעגנוריסערעטניארַאפ טַאהעג

 ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .קיזומ

 -סיוא וצ סעידָאלעמ עיינ ןריזיוװָארּפמיא

 רעטעּפש טָאה רע .ןעמטיר עטּפַאלקעג

 ג"א לבמַאסנַא םענעגייא ןַא ןפַאשעג

 סָאװ ,,58:8 107218/0/8 59800089018"

 יד ןופ רענייא יו טנכעררַאפ ןעוועג זיא

 ,ןליױּפ ןיא עטסעב

 -גנע ןוא עשינַאקירעמַא ןליּפש טגעלפ רע

 ענעבעגעגוצ עניז טימ רעדיל עשיל

 ןענעז סָאװ ,ןענערפער עטריזיװָארּפמיא

 ,לַאפייב ןסיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 1. 2801188241: ס0סעיט8461 2822 (104 יז);

 -סינַאיּפ -- ַאילַאטַאנ רעלבוחױַאמפײװ
 ןוא ןריובעג .ןיגָאגַאדעּפ ,ןיטסילָאס ,ןיט

 רעטעּפש ,עקָארק ןיא קיזומ טנרעלעג

 -רעב ןיא םוידוטש-קיזומ ןעוועג ךישממ

 טפָא עקָארק ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ .ןיל
 -ערעלדָאנַאיּפ ןרָאװעג ןוא טריטרעצנָאק

 רעשידייא רעד ייב לושקיזומ רעד ןיא ןיר

 ."טפַאשלעזעג-קיזומ

 ןוא םישטנעיװשָא ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ

 ךיז טניפעג .ןרָאװעג טעװעטַארעג סנ יּפ לע

 .ָאידַאר ןקיטרָאד ןיא טעברַא ,ןָאדנָאל ןיא
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 טסינַאיּפ -- (אבוק) בוקַאי ןאמסיײוו

 ,עקָארק ןיא ןריובעג .רָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא

 -רעסנָאק-קיזומ רעד ןיא ָאנַאיּפ טנרעלעג

 -נעעג .ןַאמפָאה ןַאי .פָארּפ ייב עירָאטַאװ

 ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ,1929 רָאי ןיא טקיד

 זיא רעליש קידנעייז ךָאנ .המחלמ רעד

 ענעדישרַאפ ףיוא ןטערטעגסױרַא ןיוש רע

 -סיורָאפ םיא טָאה'מ ןוא ןעגנומענרעטנוא

 .ערעירַאק-קיזומ עסיורג ַא טגָאזעג

 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ בייהנָא םייב

 ,גרעבמעל ןייק ןפָאלטנַא רע זיא המחלמ

 יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רע ּוװ

 ,סיצַאנ

 1. 8260113511: (0סץיט2461 1422 (163 יז);

 -ריוו ,רעלדיפ -- יצַאנגיא גרעבנטייוו
 ףיוא טסילָאס ןוא רעטסיימטרעצנָאק .זָאוט

 וחַא .קיומ רעטסנרע ןופ ןטרעצנָאק

 ןיא ןריטרעצנָאק ךיוא רע טגעלפ ,ןלױּפ

 -שטייד ןוא ךיירטסע ,ךיירקנַארפ ,עיגלעב

 :ןרילוטיט םיא טגעלפ עסערּפ יד .,דנַאל

 ,ינינַאגַאּפ רעטייווצ רעד

 ןיקסװַאינעיװ ןליּפש רקיעב טגעלפ רע

 .ןרעלזיירק ןוא

 וא8982 121:268180 11096יסט8תמצ , 6.4.1930.

 טנעגיריד -- (-- 1925) םקעי ּפָאקסײוװ

 -ַאדעּפ ןוא סרעטסעקרָא עשינָאפמיס ןופ

 ןיא החּפשמ-רעקיזומ ןופ טמַאטש ,גָאג

 -וקַא רעשטייד רעד תעשב .ווָאכָאטסנעשט

 עשירַא ףיוא ןטלַאהַאבסױא ךיז עיצַאּפ

 -ָאשנָאג ןַאי ןעמָאנ ןרעטנוא ןטנעמוקָאד

 ןיא טנרעלעג המחלמ רעד ךָאנ .שטיוװָאר

 רָאסעּפָארּפ ייב --- עיציזָאּפמָאק ,עשרַאוװ

 ייב -- רוטנעגיריד ןוא לעטיר רטָאיּפ

 -עג םעד ךָאנ דלַאב .יקצישטלוק ןיטסוַאפ

 רעשיכולמ ןופ טנעגיריד-טנעטסיסַא ןרָאװ

 -יריד רעטעּפש .ןילבול ןיא עינָאמרַאהליפ
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 -סעקרָא ןשינָאפמיס םעניילק,, ןטימ טריג

 רעד ןופ דוס ןופ רָאכ, ןטימ ןוא "רעט

 .עשרַאװ ןיא ?טלעוו

 טריפ רע ּוװ ,לארׂשי ןייק קעװַא 1958 ןיא

 -ןטרעצנַאק ַא טימ ןוא לושקיזומ ַא טימ ןָא

 ,לבמַאסנַא

 1,600 '1266082 131252024ש48 : טעקעס,

 201809 1 0ססצ שש 201806 ש 8218 1 א

 ש161 (77 יז)

 .רעלדיפ -- (6--1914) קיוודול ּפַאקסײוװ
 ,וָאכָאטסנעשט ןיא טנרעלעג ןוא ןריובעג

 ןוא החּפשמ-רעקיזוװמ ַא ןופ טמַאטשעג

 יד ןיא .קיזומ וצ ןטייקיעפ ןזיװעגסױרַא

 ןיא ןעועג רע זיא 1921--1928 ןרָאי

 -עפָארּפ ייב טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,עגיר

 ןליוּפ ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ .ץטעמ רָאס

 טליּפשעג ןוא שזדָאל ןיא טניווועג רע טָאה

 ךיוא זיא רע .סרעטסעקרָא ענעדישרַאפ ןיא

 -סעקרָא-"רימזה, ןופ דילגטימ ַא ןעוועג

 ,(סקאז .י ןופ גנוטייל רעד רעטנוא) רעט

 -עגקירוצ רע זיא המחלמ רעד רַאפ ץרוק

 -מוא זיא רע .ָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוק

 ,סעיצקַא יד ןופ רענייא תעשב ןעמוקעג

 -גנַאזעג ,ןזח -- (-- 1916) ןמלק ץיייוו
 ןיא ןריובעג .רעקיטירקי-קיזומ ןוא רערעל

 ןעמוקעג רעטלע ןעירפ ןיא ןוא ןרַאגנוא

 ןרָאװעג זיא רעטָאפ ןייז ּוװ ,ןליוּפ ןייק

 ַא טַאהעג .שטיבָאהָארד ןיא ןזח-טָאטש

 -יובעגנייא ןוא עמיטש-טלַא ערַאברעדנוװו

 -רעדנווו ַא יו .קיזומ וצ ןטייקיעפ ענער

 טעטש עטסערג יד ןיא טרילָארטסַאג דניק

 -עג ,דומע ןרַאפ קידנענװַאד ןליוּפ ןופ

 ןוא רַאנימעס-םינזח ןיא רעטעּפש טנרעל

 םֵא טרופקנַארפ ןיא עירָאטַאװרעסנַאק ןיא

 רע זיא טרָאד ןופ ןוא ,דנַאלשטיײיד ,ןיימ

 טריפ רע ּוװ ,סערייא-סָאנעוב ןייק קעװַא

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 רַאפ טוטיטסניא ןַא גָאט ןקיטנייה ןזיב

 רַאפ עידוטש ַא ןוא ןעגנורעייפ-הווצמ-רב

 ,םינזח

 -עברַאטימ רעקידנעטש ַא זיא ץייוו ןמלק

 -ידיי רענַאקירעמַא-םורד ייר ַא ןופ רעט

 -לעזעג רעויטקַא ןַא ןוא ןעגנוטייצ עש

 רעדנירגטימ זיא רע .רעוט רעכעלטפַאש

 רעד ןופ ןוא עניטנעגרַא ןיא ?רימזה, ןופ

 ןיא לייטנָא טמענ ןוא "םינזחה תדוגא;

 -ענרעטנוא:רוטלוק עשידיי עניײמעגלַא

 ,ןעגנומ

 סערייא-סָאנעוב ,םינזחה רפס : לקדה .ל .י

 "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד , ; (148 'ז') 8

 .(23 'ז) 1939 רַאורבעפ ,עשרַאוװ

 רעלדיפ -- (-- 1916) םַאדַא קינרעיוװ
 -רָא-קיומ רעטכייל ןופ טנעגיריד ןוא

 ןיא טנרעלעג ןוא ןריובעג .סרעטסעק

 -ַאװרעסנָאק עשיכולמ טקידנעעג .עשרַאװ

 ןיא .ןעּפָאש ןופ נ"א לושקיזומ ןוא עירָאט

 ןופ דילגטימ ןעוועג 1937---1936 ןרָאי יד

 -לעּפַאק רעטעּפש ןוא רעטסעקרָאדָאידַאר

 רעטסעקרָא ןשירעטילימ ןופ רעטסיימ

 .שטשָאגדיב ןיא

 ןעועג המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 "מיס ןיא טליּפשעג ןוא קָאטסילַאיב ןיא

 טריגיריד ךיוא טָאה .רעטסעקרָא ןשינָאפ

 ,סרעטַאעט ענעדישרַאפ ןופ סרעטסעקרָא

 ןעוועג זיא רע ּוװ ,ןליוּפ ןיא 1947 ןופ

 םייב רעטסעקרָא םעניילק ןופ טנעגיריד

 רָאי ןיא .עקָארק ןיא ָאידַאר ןשיכולמ

 ןפיוא ןרָאװעג טרינימָאנ רע זיא 4

 -נעצ ןופ רעטייל ןשילַאקיזומ ןופ ןטסָאּפ

 ןשילוּפ ןופ לבמַאסנַא ןשיטסיטרַא ןלַארט

 ,רעטילימ

 1,600 '1866082 1312820794 : םעצנקע,1

 20180ש 1 0ססש ש 201806 ש אזא } א

 דט1610 (223 יז),



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -ַאלק ןוא ןיטסינַאיּפ -- ֿאוװע קינרעיוװ
 -רעד ןוא ןריובעג .ןירָאטַאינַאּפמָאקַא-ריוו

 -עשרַאװ ןיא טנרעלעג .עשרַאװ ןיא ןגיוצ

 ןטערטעגסױרַא .עירָאטַאװרעסנָאק רעוו

 -ָאנַאיּפ יו ךיוא טפָא ןוא ןיטסילָאס יוװ

 יד ןיא טנַאקַאב ןעװעג .,ןירעטײלגַאב

 ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק

 -מָאק -- (1961--1902) ָאװיא יבסעוו

 ןיא ןריובעג .טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפ

 ירוי טקידנעעג ןוא טנרעלעג .,עקָארק

 קיזומ .טעטיסרעווינוא ןשינָאלעגַאי ןפיוא

 -נַאװצ יד ןיא .ןיוו ןיא טרידוטש רע טָאה

 רעשילַאקיזומ ןעוועג רע זיא ןרָאי רעקיצ

 עשרַאװ ןיא סרעטַאעט-יווער ןופ רעטייל

 ךורבסיוא רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא

 -עג -- המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 טנעגיריד ןוא רעטייל רעשילַאקיזומ ןעוו

 עסיורג;, עשרַאװ ןיא רעטנַאקַאב רעד ןופ

 ."עיווער

 ָאטעג סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעוו

 ןזָאלרַאפ טזומעג רע טָאה ,עשרַאװ ןיא

 ָאטעג ןיא ןײגרעבירַא ןוא ןסַאג עשירַא יד

 טימ ןעמַאזצ טלָאמעד טָאה רע .,ןיירַא

 -ַאעט-יווער ַא ןפַאשעג טָאדנַארוי ישזעי

 טימ ,ךַארּפש רעשילױוּפ רעד ןיא רעט

 רעליּפשיוש עשידיי ןופ גנוקילײטַאב רעד

 -עג זיא יבסעוו .עניב רעשיליוּפ רעד ןופ

 םעד ןופ רעטייל רעשילַאקיזומ רעד ןרָאװ

 "עג דָאירעּפ-ָאטעג ןיא טָאה רע .רעטַאעט

 עכלעוו ,רעדיל ענעגנולעג ךס ַא ןפַאש

 ערעדנַא ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ךיוא ןענעז

 ,סרעטַאעט

 -ַאבוצסיױוא ךיז ןעגנולעג םיא זיא סע

 עצרוק ַא רע זיא המחלמ רעד ךָאנ .ןטלַאה

 רעטעּפש ןוא ןיוו ןיא קיטעט ןעוועג טייצ

 עטקינייארַאפ יד ןיא קעװַא רע זיא

 .ןטַאטש
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 ,207 ז"ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : װָאקרוט סַאנַאי

 "עּפ ,װַאקרוט ,רעגנַאמ ; (366 ,244 ,232 ,2

 ,(459 יז) עּפָאריײא ןיא רעטַאעט .דיי : ןַאפנער

 10מ '1266052 13128207ש/8 : םעצעע,ס,1

 201800 1 000 יט 201806 לע 24124 1 228

 דט168 (321 יז);

 -יד -- (1942--1907) ַאשימ רעלסקעוו
 ןיא סרעטסעקרָא-רעטַאעט ןופ טנעגיר

 טריגיריד ןוא ענליוו ןיא טבעלעג .ענליוו

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ רעטסעקרָא ןטימ

 -נָא טפָא ןוא ענליוו ןיא טבילַאב ןעוועג

 ןופ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ןיא ןעמונעגלייט

 -ומ ,.רעטקַארַאכ ןשיטסיטרַא-שירַארעטיל

 ,רעטַאעט-ָאטעג ןופ רעטייל-קיז

 ,קענַאדיײמ ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד

 ; (252 ,250 ,123 ז"ו) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא

 סָאטעג ןופ רעדיל : יקפניגרעשטַאק עקרעמש

 .ש } (197 ,168 ,107 ,4/ ז"ז) ,ןרעגַאל ןוא

 ;(221 'ז) ענליו ןברוח : יקפניגרעשטַאק

 ,(23 יז) ענליוו-גנוי רָאי 25 : ןַאר רעזייל .דער

 --1880) דרַאװרע שוילוי םייהטרעוו
 יזַאּפמָאק ,טנעגיריד ,טסינַאיּפ --- (8
 ןוא ןרָאװעג ןריובעג .גָאגַאדעּפ ןוא רָאט
 -עג רע טָאה ָאנַאיּפ .עשרַאװ ןיא טבעלעג
 לבָארטס ףלָאדור ייב בייהנָא ןיא טנרעל

 קירנעה ייב רעטעּפש ןוא עשרַאװ ןיא
 רֶע טָאה עיציזַאּפמָאק .ןילרעב ןיא טרַאב
 -סָאנ טנומגיז רָאסעּפָארּפ ייב טקידנעעג
 ירַאװ ןיא טוטיטסניא-קיזומ ןיא יקסווָאק
 טסינַאיּפ רעטנכייצעגסיוא ןַא יו .עש
 טריגיריד ךיוא ןוא טריטרעצנָאק רע טָאה
 -רַאהליפ רעװעשרַאװ םעד ןופ ןטרעצנַאק
 -עּפש ךיז טָאה רע .רעטסעקרַא ןשינָאמ
 -יטעט רעשיגָאגַאדעּפ ןבעגעגרעביא רעט
 -ורטסניא ןופ רָאסעּפָארּפ קידנעייז ,טייק
 -נָאק רעד ןיא טנעגיריד ןוא עיצַאטנעמ
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 -קיזומ רעד ןיא ךיוא יװ ,עירָאטַאװרעס

 ,שטיװָאלרַאק .מ ןופ נ"א לוש

 ,קַאטַא-ץרַאה ַא ןופ ןברָאשעג זיא רע

 -נָאק ַא תעשב ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ

 רעגרעבנרינ; יד קידנריגיריד ,טרעצ

 .ןרענגַאװ ןופ "רעגניז

 ןעגנופַאש ,סעינָאפמיס ןבירשעג טָאה רע

 .רעדיל ןוא ָאנַאיּפ רַאפ

 1,600 '266182 13125202474 : םעשזיע; 4,141

 20180ש 1 סמס} יט 001806 לט 2414 1 225

 1641 (220 'ז! 10160120681/1 2862ז0
 טמ. 1ט11ג9ש6 6061486100, ,,128610'* 8

 -- (1943--1888) וחילא יקפוװָאקדולַאז
 ,גָאגַאדעּפ ןוא גָאלָאקיזומ ,רעגניז ,ןזח

 ןרָאװעג ןגיוצרעד .רעדיל חנ ןופ ןוז ַא

 -עג .טסייג ןלַאנָאיצַאנ-לענָאיצידַארט ןיא

 -נעשט םייב ,רעטָאפ םייב קיזומ טנרעל

 ,םיובנריב רעב םהרבא ןזח רעװָאכָאטס

 םוצ ןוא ,עילַאטיא ,ןַאלימ ןיא רעטעּפש

 עירָאטַאװרעסנַאק-"ןרעטש; רעד ןיא ףוס

 ,ןילרעב ןיא

 ןזח ןרָאװעג ןליוּפ ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ

 ןוא עשרַאװ ןיא לוש-"יניס, רעד ןיא

 ,ןָאד םייב ,ווָאטסָאר ןייק קעװַא רעטעּפש

 -רָאד רעד ןיא רָאטקעל ןעוועג זיא רע ּווװ

 ןיא רעגניז ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רעקיט

 -רעביא רע טָאה 1921 ןיא .ערעּפָא רעד

 לושרָאכ רעד ןיא תונזח סָאד ןעמונעג

 ,(ןייטשנרעב .מ .ַא ןזח ךָאנ) ענליוו ןיא

 לָאּפרעװיל ןייק קעװַא רע זיא 1925 ןיא

 -עמַא ןייק טרָאד ןופ רעטעּפש רָאי ַא ןוא
 .עקיר

 רודיס ַא קורד ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה רע

 -ַאש ענעגייא ענייז ןוא סרעטָאפ ןייז ןופ

 ַא ההילא תדובעו חנ תלפת :ןעגנופ

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 אז. 20 (20 יז); עצנמהצנצמסתמ1ה 1021822ו0-

 8168 1901-1931 (17 יז,

 -עגניז-ערעּפָא -- ַאנעלעה םייהטרעוו
 -עג טנרעלעג .עשרַאו ןיא טבעלעג .ןיר

 -יכולמ רעװעשרַאװ ןיא קיזומ ןוא גנַאז

 וצ טרעהעג טָאה .עירָאטַאװרעסנָאק רעש

 קיטעט ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעלטסניק יד

 ,ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא .עשרַאװ-ָאטעג ןיא

 ז"ז) ןעוװעג סע ןיא ױזַא : וָאקרוט סַאנַאי

23, 330, 416)., 

 תורימז ןעגנופַאש עשיגרוטיל גנולמַאז

 ךיוא טָאה רע .סעיציזָאּפמָאק ערעדנַא ןוא

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו ןבירשעג

 ןיא ןוא הריפצה ןיא קיזומ רעשידיי

 .ןעגנוטייצ עשידיי ןוא עשיסור

 ןעוועג זיא רענייז וטפיוא רעטסערג רעד

 -ידיי ךעד ןופ רעגערט יד ןָאקיסקעל ןייז

 ןקיטנייה ןזיב זיא סָאװ ,עיגרוטיל רעש

 ןרידוטש רַאפ רוקמ רעטסעב רעד גָאט

 .תונזח ןופ עטכישעג יד

 -ַאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלָאטס ןתנ
 -ולקיצנא : ץינייטש --- אטילש ; 1957 ָאטנָאר
 "טלעוו-םינזח יד, ; (302 'ז) הקיסומל הידּפ
 יד ןוא לוש יד, } (19 'ז) 1935 ינוי ,עשרַאװ
 'ז) 1938 רעבָאטקָא ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח
 ,(24 'ז) 1929 רַאונַאי ; (2

 ,ןזח -- (1926--1859) חנ יקסװַאקדולַאז
 .רעדיל חנ ןעמָאנ ןרעטנוא ןעוועג טנַאקַאב

 -עג ןוא טנגעג רענדָארג ןופ טמַאטשעג

 ןייז ןענַאד ןופ ןוא) עדיל ןיא ןזח ןעוו

 ןוא קסירב ,קסיװָאקלָאװ ,(רעדיל ןעמָאנ

 טָאטש רעד ןיא רָאי קיצרעפ -- ףוס םוצ

 | .שילַאק



 ןלױוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ,םכח-דימלת ןוא ןגנמ רעסיורג ַא ןעוועג

 טנרעלעג ןוא ןעגנוזעג םיא ייב ןבָאה'ס

 רעד ןיא ןענעז סָאװ ,טיילעגנוי ךס ַא

 ךיוא טָאה רע .םינזח ןרָאװעג טפנוקוצ

 ,תוליפת וצ ןויטַאטישטער טרינָאּפמָאק

 רעטשרע רעד וצ ןוא ןויצ-בבוח ַא ןעוועג

 סָאװ -- ןויצ-יבבוח יד ןופ ץנערעפנָאק

 ינַאגרָא טָאה רעקסניּפ בייל הדוהי ר"ד

 חנ טָאה -- ץיװָאטַאק ןיא 1884 ןיא טריז

 יד וצ קיזומ טסַאפרַאפ יקסווָאקדולַאז

 טָאה רע ."לגדו סנ הנויצ ואׂש , רעטרעוו

 רעדיל יד וצ סעידָאלעמ ןבירשעג ךיוא

 -פנ ךל המ; ןוא "חצנל דנו ענה ידוהיה;

 ,7? תמדרנ יכ ,יש

 -ָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלָאטס ןתנ

 ; (132 ,1231 ,107 ,987-95 ,26 ז"יז) 1957 ָאטנָאר
 'ז) הקיסומל הידּפולקיצנא : ץינייטש-אטילש

2, 

 -מָאקַא ,ןיטסינַאיּפ -- תור גרעבדנַאו

 גנודליב עשילַאקיזומ ריא .ןירָאטַאינַאּפ

 זיא ןוא עשרַאװ ןיא ןעמוקַאב יז טָאה

 -ָאטַאינַאּפמָאקַא-ריװַאלק עקיעפ ַא ןעוועג
 תעשב רעגניז ןטיילגַאב טגעלפ יז .ןיר

 .ןטירטפיוא ערעייז

 ןיא ןעוועג עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב

 ןיא ןעמונעגלייטנָא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ

 יז .ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ענעדישרַאפ

 ןוא רעגניז עּפורג רעד וצ טרעהעג טָאה

 ןרָאװעג ןעגנווצעג ןענעז סָאװ ,ןטסיטרַא

 ןיא ןעמענוצלײטנָא ןשטייד יד ךרוד

 -עדנַאגַאּפָארּפ רַאפ סעמַאנפיוא-םליפ

 דָאזיּפע ןקירעיורט םעד ןגעוו .ןקעווצ

 עטשרע סלַאק :ווָאקרוט סַאנָאי טביירש

 ,טַאטשנעזיא .ַאיסירַאמ טריבָארּפ טָאה
 "זע המל ילא ,ילא; ןעגנוזעג טָאה סָאװ

 ןעגנוזעג טָאה ןַאמרעדייז דוד :"ינתב

 ,גרעבדנַאז תור :"עמַאמ עשידיי ןיימ,

203 

 -ַאלק םייב טרינַאּפמָאקַא םיא טָאה עכלעוו

 ."ןרערט טימ ןסָאגַאב ךיז טָאה ,ריוו

 -ייא ןיא ןעמוקעגמוא זיא גרעבדנַאז תור

 ,סעיצקַא יד ןופ רענ

 ז"ז) ןעװעג סע זיא ױזַא : וװָאקרוט סַאנַאי
3, 224, 226, 244). 

 .טסירעמַאק ןוא רעלדיפ -- .י םײהקַאז

 קיזומ טנרעלעג ןוא עשרַאװ ןיא טבעלעג

 .עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ רעד ןיא

 -ַאש .מ רָאסעּפָארּפ ןופ רעליש ַא ןעוועג

 -רַאװק ַא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .יקסוועל

 -נָאק-ןטעטרַאװק ַא ףיוא טָאה סָאװ ,טעט

 -רָאטַאװרעסנַאק עשיליופ עלַא ןופ סרוק

 ןטשרע םעד ןעמוקַאב (עקָארק ןיא) סעי
 ,זירּפ

 -ַאק ןשידיי ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה רע

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָא-רעמ

 ןַאגַאב רעב טנעגיריד ןגנוי

 -יוא ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,
 | ,(23 יז) 1939 טסוג

 ןריובעג .זָאוטריװ-רעלדיפ -- דוד לדייז
 לדיפ טנרעלעג .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא

 ןייז ייב .לַאטשירק יליוו רָאסעפָארּפ ייב

 "ופעג רע טָאה רערעל םענעבעגעגרעביא

 ,םייה עטייווצ ןייז ןענ

 ןיא ןעוועג עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב

 -עגסױרַא טפָא ןוא ָאטעג רעװעשרַאוו

 .טסילָאס יו ןטרעצנַאק ףיוא ןטערט

 -עט רעשידיי : ןַאסנערעּפ ,ווָאקרוט ,רעגנַאמ
 ,(464 ,463 ז"ז) עּפָארײא ןיא רעטַא

 ,רָאיטקַא ןוא רעגניז -- דוד ןַאמרעדיײז

 ןיא ןרָאיטקַא-עטערעּפָא עטנַאקַאב יד ןופ
 -רָאנעט ערַאברעדנּוװ ַא טַאהעג .ןלױּפ

 -רעטניא רעטוג ַא יו טמשעג ןוא עמיטש

 ,דיל ןשידיי ןופ רָאטַאטערּפ
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 -רַאװ ןופ ןבעל-רוטלוק ןיא וויטקַא ןעוועג

 -ַאדײמ ןיא ןעמוקעגמוא .ָאטעג רעוועש

 ?סלַאװ רעניוו, ןופ ןעגנַאלק יד ייב קענ

 .סוַארטש ןופ

 ז"ז) ..ןעוועג סע זיא ױזַא : וװָאקרוט סַאנָאי

6, 205, 214, 223, 224, 226, 241, 441, 496) ; 

 הפוקת ענעסירעגרעביא יד : װָאקרוט טגנומגיז

 .(224 'ו)

 -- (1948--1881) לוונייז םטרעבליז
 ןיא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד

 -ומ רעװעשרַאװ ןיא טנרעלעג ןוא קסניּפ

 ןוא ָאנַאיּפ טקידנעעג .טוטיטסניא-קיז

 ,עיציזָאּפמָאק

 -ָאל ןופ ןטנעגיריד עטשרע יד ןופ ןעוועג

 ---1903 ןרָאי יד ןיא ןוא ,"רימזה, רעשזד

 רעטסעקרָא ןוא רָאכ םעד רע טָאה 6

 "רעד עסיורג וצ טריפרעד "רימזה, ןופ

 ןייק ןעמוקעגנָא רעטעּפש זיא רע .ןגלָאפ
 טנעגיריד ןעוועג זיא רע ּוװ ,עװקסָאמ

 -עג קיטייצכיילג ןוא רָאכ-עגָאגַאניס ןופ

 .ןטייקיטעט-קיזומ ערעדנַא טריפ

 ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1914 ןיא

 -רעביא לָאמ ַא ךָאנ טָאה רע ּוװ ,שזדָאל

 ןופ גנוטייל עשילַאקיומ יד ןעמונעג

 ןרעסערג ךָאנ טימ לָאמ סָאד ןוא "רימזה;

 ןופ ןלייט ןריפפיוא טגעלפ רע .גנוווש

 סנָאסלעדנעמ ,"ףַאשַאב-טלעווע סנדייה

 -ַארָא ערעדנַא ןופ ןגוצסיוא ןוא ?והילא;

 ןוא רעדיל ,סעטַאטנַאק ןבירשעג .סעירָאט

 ןוא רָאכ רַאפ רעדיל-סקלָאפ טעברַאַאב

 | .ָאנַאיּפ

 ךיױא .עקירעמַא ןייק קעװַא 1920 ןיא

 -טג ןפיוא שירעפעש ןעוועג רע זיא טרָאד

 ַא ןפַאשעג .עיגרוטיל רעשידיי ןופ טיב

 ,סעיציזָאּפמָאק עלַאגָאגַאניס ךס

 'ז) הקיסומל הידּפולקיצנא ; ץינייטש-אטילש
 "מעצעד ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד, ; (8

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -םינזח יד ןוא לוש יד };  (21 'ז) 1936 רעב
 .(21 'ז) 1938 רעבמעװָאנ עשרַאװ ,"טלעוו
 ז 600 '1866082 13188202ע : םעצנעטס1
 עס0180/ 1 סטסז שש 201806 ט 2126 1 286
 יע16/: (243 1; 46110(/5060801/ ; 166-
 אואסמ 46/ 2066מ גמ 661 210814, 1267-

 1ות 1941 (301 יז). -

 רעטנַאקַאב .רעלדיפ -- םַאדַא רעגניז
 ןטערטסױרַא טגעלפ .ענליוו ןיא רעלדיפ
 .ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ןוא ןטרעצנָאק ףיוא
 ןבירשעגנָא עיצַאּפוקָאייצַאנ רעד תעשב
 ןרָאװעג ןעגנוזעג ךס ַא זיא סָאװ ,דיל ַא
 ןפַאשרַאפ ךיז "!ךיוה ּפָאק, :ָאטעג ןיא
 ןיא טבעלעג ןוא ןטנעמוקָאד עשירַא
 ןיא ןלַאפעגנירַא ףוס םוצ .קָארט לטעטש
 ןעמוקעגמוא ןוא סיצַאנ יד ןופ טנעה יד
 ,רַאנָאּפ ףיוא

 ןוא סָאטעג ןופ רעדיל : יקסניגרעשטַאק .ׁש
 ןברוח : יקפניגרעשטַאק .ש } (269 'ז) ןרעגַאל
 .(231 ן) ענליוו

 טקידנעעג .טנעגיריד -- הׂשמ דניקסיז

 ,דַארגנינעל ןיא עירָאטַאװרעסנַאק-קיזומ

 -עּפש ןוא עשזמָאל ןיא טנעגיריד ןעוועג

 -יס ןופ טנעגיריד ןעוועג .קצול ןיא רעט

 טעברַאעגטימ ןוא קצול ןיא רָאכ-עגָאגַאנ

 ןופ רעדורב ַא ,יקציוועסוק בקעי ןזח טימ

 טריפעגנָא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .השמ

 . .טָאטש רעד ןיא רָאכ-"רימזה, ןטימ

 טעברַאעג ןרָאי עקידהמחלמרַאּפ יד ןיא

 ,קסירב ןיא ףוס םוצ ןוא קָאטסילַאיב ןיא

 לארׂשי ןיא רעקצול ןופ דנַאברַאפ ,קצול רפס
 "טלעוו:םינזח יד ןוא לוש יד, ; (328 'ז)

 1929 ילוי ; (23 'ז) 1928 רעבמעווָאנ ,עשרַאװ

 ' ,(23 'ז)

 -סקלָאפ -- (1942--?) הרמיז דלעפנילעז
 ןשִידיי ןופ ןירָאטַאטערּפרעטניא ,ןירעגניז



 ןליוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 יד .ועשַאטס לטעטש ןיא ןריובעג .דיל

 ,דמלמ ןעמערָא ןַא ןופ רעטכָאט עטסטלע

 ןטייקיעפ ןזיװעגסױרַא ןָא זייוודניק ןופ

 ַא טימ ןעוועג ןעקנָאשַאב ןוא קיזומ וצ

 .עמיטשדןַארּפָאס רענייש

 ןגיוצעגרעביא ךיז טָאה החּפשמ יד ןעוו

 -געמ עיינ טנפעעג ךיז ןבָאה ,עשרַאװ ןייק

 זיא יז .הרמיז רעגנוי רעד רַאפ ןטייקכעל

 .מ ןופ רָאכסקלָאפ ןיא ןטערטעגניײרַא

 -רַאפ ךיז טָאה טנעגיריד רעד .רואינש

 -ָאכ רעטבַאגַאב רעד טימ טריסערעטניא

 ַא רַאפ טלעטשעגסױרַא יז ןוא ןיטסיר

 זיא סינּפיק םחנמ ןעוו ןוא .ןיטסילַאס

 ריא ןיא רע טָאה ,ערעּפָא רעד ןופ קעװַא

 -ידתופתושב רַאפ ןירענטרַאּפ ַא ןענופעג

 -רַאפ ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט רעק

 ןיא דילסקלָאפ עשידיי סָאד ןטײרּפש

 ,ןליוּפ

 טימ ןעגנוזעג טָאה דלעפגילעז הרמיז

 ןַארּפָאס רעשיריל ריא ןוא טייקטכייל

 .ןסנַאנָאזער עמענעגנָא ןפורעגסיורַא טָאה

 יד ןגיוצעגרעביא טשינ לָאמ ןייק טָאה יז

 -ַאב ײלרעלַא ןוא ןָאזַאּפַאיד ריא ןופ סָאמ

 -עגסיוא יז טָאה ןטַאמזילעמ ןוא ןעגנוצוּפ
 -ניא יד .טייקיור ןוא טייקכייוו טימ טריפ
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 טוג ַא ןעוועג ריא ייב זיא עיצַאטערּפרעט

 ןוא עטיירגעגוצ ַא ןוא עטכַארטעגכרוד

 טכיורבסימעג טשינ לָאמ ןייק טָאה יז

 יו ,םעד ךָאנ ."םוטיביל דַא, ןייק טימ

 זיא ,טַאהעג הנותח ריא טימ טָאה סינּפיק

 ןעועג דלעפגילעז--סינּפיק לרָאּפ סָאד

 רעד ןיא טעוד-רעגניז רעטסרעלוּפָאּפ רעד

 רעשילַאקיומ - שירעלטסניק רעשידיי

 ןטרעצנָאק עקילָאצליפ ערעייז טימ .טלעוו

 ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא

 ץנַאג ַא ןופ דיי ןרַאפ טקעלּפטנַא יז ןבָאה

 -יזומ ןשידיי ןופ טלעװ-ןעגנַאלק יד "רָאי

 -גיא ןטריניפַאר ןרַאפ ןוא ןפַאש ןשילַאק

 -ידתוירוקמ יד -- רערעהוצ ןטנעגילעט

 ,סָאלעמ ןשידיי ןופ טייק

 ָאטעג ןיא ךָאנ זיא דלעפגילעז הרמיז

 -יל ןעגניז טימ ןטערטעגסיױרַא עשרַאװ

 רעד ןופ ןעגנומענרעטנוא יד ףיוא רעד

 -ייא ןיא .עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעשידיי

 טקישעגקעװַא יז זיא סעיצקַא יד ןופ רענ

 -מוא זיא יז ּוװ ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג

 .ןעמוקעג

 ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל : גייווצרעכליז ןמלז

 ,1967 יטיס-עקיסקעמ ,דנַאב-םישודק ,רעטַאעט
 -קַאדער ; (2803-2799 זיז) י"עבשילא,, גַאלרַאפ

 -ירַאּפ ,ןילבול ןופ ךוב סָאד : עיגעלָאק-טיצ
 טנומניז ; (306 'ז) 1952 זירַאּפ ,טעטימָאק רעז
 'ז) תהפוקת ענעסירעגרעביא יד : וװָאקרוט
 ...ןעוועג סע זיא ױזַא : וװָאקרוט סַאגָאי ; (7
 -יל-סקלָאפ טרעדנוה : סינפיק .מ ;} (243 'ז)

 ,19 ,18 ,17 ז"ז) 1949 סערייא-סָאנעוב ,רעד
 ענעשָאלרַאפ :װָאקרוט פָאנָא ;(21 0
 ,(142-137 ז"ז) ןרעטש

 טנעגיריד -- (1--1880) ןָאעל ןאמלעז
 -עג .סרעטסעקרָא-רעטַאעט עשידיי ןופ

 קיזומ טנרעלעג ןיילַא .עשרַאװ ןיא ןריוב

 עבָארּפ וצ ןענַאטשעג 1909 רָאי ןיא ןוא

 ןוא טוטיטסניא-קיזומ רעװעשרַאװ ןיא

 .ןרָאװעג טרימָאלּפיד
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 ןופ רעדנירג יד ןשיוװצ ןעוועג זיא רע

 טייצ עסיוועג ַא ןוא שזדָאל ןיא ?רימזה;

 ---1906 ןרָאי יד ןיא .רָאכ ןטימ טריגיריד

 ןַא ןופ טנעגיריד ןעוועג רע זיא 8

 : שזדָאל ןיא טפַאשלעזעג-קיזומ רערעדנַא

 ךורבסיוא ןויב ןוא 1915 ןופ .?ַאפרַאה,

 -ַאעט ןופ טנעגיריד -- המחלמ רעד ןופ

 ןיא ןוא שזדָאל ןיא סרעטסעקרָא-רעט

 ןוא רעדיל ןבירשעג ךיוא טָאה .עשרַאװ

 טָאה .רעלדיפ -- ןַאמָאר גרעבנעטַָאמ

 ןוא ןרָאי עגנוי יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז

 -ָאס ןעוועג עירָאטַאװרעסנָאק ןקידנע ןכָאנ

 -עג .עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ ןיא טסיל

 רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןטימ טליּפש

 -יפ שזָאגעשזג ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 ,גרעבלעט

 ןז882 21268186 1105/זסיטגמע 6.12.1931.

 -נַאקַאב .רָאטיזָאּפמָאק -- קירנעה םָאט

 ,ןלוּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא רעקיזומ רעט

 .ןעמליפ וצ קיזומ ןבירשעג

 וצ קיזמ ןבירשעג עשרַאװיָאטעג ןיא

 רעדיל יד .רעטכיד עשידיי ןופ ןטסקעט

 -רַאפ תעשב ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז

 -עג .ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רוטלוק ענעדיש

 ,עשרַאװ ןיא סופיט ןופ ןברָאטש

 ;(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : װַאקרוט סַאנָאי

 סָאטעג יד ןופ רעדיל : יקסניגרעשטַאק .ש

 .(105 'ז) ןרעגַאל ןוא

 -- (--1897) רעדנַאטקעלַא ןאמצנַאט
 ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ,טסינָאיּפ

 ָאנַאיּפ טנרעלעג ןוא שודָאל ןיא ןריובעג
 -עג רעטעּפש ,יקסנָארװַאג ךעשטיָאוװ ייב

 .לעטיר רטָאיּפ ייב עיציזָאּפמָאק טנרעל
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 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 וצ סעיצַארטסוליא עשילַאקיזומ ןפַאשעג

 .ןעגנולעטשרָאפ

 רעטייווצ רעד תעשנ ןעמוקעגמוא זיא רע

 ,המחלמ-טלעוו

 ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל : גייווצרעבליז ןמלז

 1967 יטיס-עקיסקעמ ,דנַאב-םישודק ,רעטַאעט

 סַאנָאי ; (4184-4183 ז"ז) ,"עבשילא,, גָאלרַאפ

 .(174 'ז) ןרעטש ענעשָאלרַאפ : וװָאקרוט

 1,60מ '266082 13125320201 : זכץיץקעס,1

 20180/ 1 0003 ש 201506 ש אזא } 48

 טט1611 (242 'ז),

 טרידוטש ךיוא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 רעװעשרַאװ ןפיוא ירוי טקידנעעג ןוא

 ,טעטיסרעווינוא

 רע ּוװ ,זירַאּפ ןיא ןעוועג 1920 רָאי ןופ

 -עט עשירָאטיזָאּפמָאק ַא טלקיװטנַא טָאה

 ןעוועג 1946--1941 ןרָאי יד ןיא .טייקיט

 ןיא קירוצ םעד ךָאנ ןוא עקירעמַא ןיא

 ענעדישרַאפ ןיא טרילָארטסַאג .זירַאּפ

 ענייז טליּפשעג טָאה ןעמ ּוװ ,רעדנעל

 עשינָאפמיס טימ טריגיריד ןוא ןעגנופַאש

 ןוא ןליוּפ טכוזַאב 1937 ןיא .סרעטסעקרָא

 ןופ רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןטימ טריגיריד

 ,עשרַאװ ןיא ָאידַאר ןשיכולמ ןשיליוּפ

 "שה יד ךיז טליפ סעיציזָאּפמָאק ענייז ןיא

 סירָאמ ןוא יקסניוװַארטס רָאגיא ןופ העּפ

 םוצ ןרעהעג ייז ןופ ךס ַא ןוא לעװַאר

 -ַאש ענייז ןשיװצ ,"קיזומ עטכייל ,, טרָאס

 -יל יד ,ָאנַאיּפ רַאפ ןטרעצנָאק 2 :ןעגנופ

 -ַאב ,"טכַאנ עשידרוק יד, עמַארד עשיר
 .ןכַאז-רעטסעקרָא עניילק ןוא ןטעל

 .(315 'ז) הקיסומל .ּפולקיצנא :ץינייטש-אטילש

 1,600 '8606082 1312520214: םעניעע 1

 עסנ}פסע 1 ססטס} שש 201806 יש 2128 1 28

 יט1680 (305 '/; 50608116/ 00081246 }
 21001271204 ןכ018110/4 1:001002990ע6ש

 סע22 ןפט?6 012 תםה 108 1006202056

 816/:1ױ6 1956.



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -עג .רעלדיפ -- 'װַאלסינַאטס טּפַאט
 טקידנעעג ןוא עשרַאװ ןיא קיזומ טנרעל

 -נָאק רעשיכולמ רעד ןיא סַאלק-לדיפ

 ,עירָאטַאװרעס

 םייב עיצקעס-קיזומ ןיא קיטעט ןעוועג

 -רַאװ ןיא ?רעטַאעט ןלַאטנעמירעּפסקע;

 עגנוי ךס ַא טריּפורג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,עש

 רעד ןופ טעטרַאװק ןיא .תוחוכ עשידיי

 טליּפשעג רע טָאה עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד

 ןרָאי-המחלמרַאפ יד ןיא .לדיפ עטייווצ

 ןופ ןטרעצנָאק ןיא ןעמונעגלײטנָא טּפָא

 .טפַאשלעזעג רעטנָאמרעד רעד

 -רַאװק ,רעלדיפ -- וװַאלסישטעימ שרוט
 טקידנעעג .עשרַאװ ןיא טבעלעג .טסיטעט

 ןיא עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ עשיכולמ

 -רַאוװ, ןיא טקילײטַאבטימ ןעוועג .עשרַאוו

 -סנימַאק ןופ "טעטרַאװק-ךיירטש רעוועש

 ,לדיפ עטייווצ טעטרַאװק ןיא טליּפשעג .יק
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 "מָאק --- (196771910) עילע םיובלטייט

 ןעוועג ןוא ענליוו ןיא טבעלעג .רָאטיזָאּפ

 .קיזומ רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט

 -יריד יד ןופ רעטעברַאטימ רעטנעָאנ ַא

 ,ּפעילס םהרבא ןוא ןייטשרעג בקעי ןטנעג

 רעדיל טעברַאַאב ןוא טרינָאּפמָאק ןײלַא

 ןיא טעברַאעג .ָאנַאיּפ רַאפ ןוא רָאכ רַאפ

 ,ןלוש עשידיי

 :ןעוועג טנַאקַאב ןענעז רעדיל ענייז ןופ

 ;ןיסעיל .א ןופ טסקעט -- "רעגניז רעד;

 יד ןוא בייל ינַאמ ןופ -- "ןגרָאמ ןרַאפ;,

 םורַא ךיז וטסיירד סָאװ; : ןעגנוטעברַאַאב

 דילסקלָאפ -- "? ךעלרעטצנעפ עניימ ייב

 -- ?טירט עכיג טימ רימ ךיא זיײרּפש, ןוא

 ,ש ןופ טצעזעגרעביא ,דיל שירענייגיצ

 רַאפ טעברַאַאב ךיוא טָאה רע .ןַאהַאק

 םייח ןופ רעדיל קיצנַאװצ טײלגַאב-ָאנַאיּפ

 ןענעז עכלעוו ,ןגַאהנעּפָאק ,דנַאברעטיר

 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןבעגעגסױרַא ןרָאװעג

 ,1921 רָאי ןיא ענליוו ןיא "ריעצה רמושה , םייב זיירק רעשילַאקיזומ-שיטַאמַארד
 ,דניקסיוו .מ .שזער ןוא קישטנעדָארָאג .ב ןיפַארגָאערָאכ ,םיובלטייט .ע : סטכער ןופ ,ייר עטירד
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 -עמייב עקנינירג; גַאלרַאפ ןכרוד 8

 ."ךעל
 ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא םיובלטייט .ע

 רעשילַאקיזומ ןעוועג .דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא

 .קסנימ ןיא רעטַאעט ןשיסור ןופ רעטייל

 ,טנלע ןיא ןברָאטשעג

 -עט רעשידיי : ןָאסנערעּפ ,װַאקרוט ,רעגנַאמ
 רעדיל ; (253 ,249 ז"ז) עּפָארייא ןיא רעטַא
 ,18 ז"ז) 1929 ענליוו ,רָאכ ןטשימעג ַא רַאפ
 ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד, ;(28 ,24 3
 : קידעצנַאק עוועשילט ; (7 'ז) 1935 רַאורבעפ
 ,"דנַאלמיײה שיטעװָאס,, ,ןבעל ןביילב רעדיל
 "ימ ; (136-124 ז"ז) 3 רעמונ 1969 עװקסַאמ
 -- דנַאב רעטייווצ ,תונורכז : טרעכייוו לַאכ
 ימָאק-ךוב ַא ךרוד ןבעגעגסױרַא --- עשרָאװ
 'ז) 1961 ביבא-לת "הרונמ , גַאלרַאפ ,טעט

0), 
 20 1/0181:61106 10610016/ 24{ (סתהנזג

 ת1ו66/020, רטנומס 1938,

 -ָאסקַאס ןוא רעלדיפ -- ףפוי עפּפָארט
 ןוא ןריובעג .רעקיזומיזַאשזד .טסינָאפ

 ןיא קיזומ טנרעלעג .ןילבול ןיא ןגיוצרעד

 -טימ .עשרַאװ ןיא רעטעּפש ןוא ןילבול

 "נַאזַאשזד עטסעב יד טימ טליּפשעג

 .ןעלבמַאס

 דנַאלסור ןיא ןעוועג המחלמ רעד תעשב

 קירנעה ןופ רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג ןוא

 .עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג .סרַאװ

 -עּפ ןוא ןיטסינַאיּפ -- ַאיַאז ַאקצַארט
 ענעגיוצרעד ןוא ענעריובעג ַא .ןיגָאגַאד
 -קיזומ ןשידיי םעד טקידנעעג .ענליוו ןיא
 -ַאּפמָאקַא ןעוועג .ענליוו ןיא טוטיטסניא
 .ןירערעל-ַאנַאיּפ ןוא ןירָאטַאינ

 -יטסגיאיקיזומ רעשידיי רעד : ריּפַאס ןרהא

 -גכַאװ , ןיא ןענישרעד לקיטרַא ,ענליוו ןיא טוט

 ,"רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ טפירש

 ,1934 ילוי ןט5

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 "רעד .ןירעגניז -- עלהיח יקסניקָארמ
 .ענליוו ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא ןגיוצ

 ןשידיי ןיא עטקילײטַאבטימ ַא ןעוועג

 -נָא טָאה ."םידיימ; רעטַאעט-ןטענָאירַאמ

 -נוא-רוטלוק ןיא ָאטעג ןיא ןעמונעגלייט

 ,ןעגנומענרעט

 ,1941 רָאי ןיא רַאנָאּפ ףיוא ןעמוקעגמוא

 .(231 'ז) ענליוו ןברוח : יקטניגרעשטַאק .ש

 -- (1944--1909) לקנעי יקסנַאיּפורט
 -רעדניק ןופ רָאטיזָאּפמָאק ,רערעל-קיזומ

 טנעירוטיבַא .ענליוו ןיא ןגיוצרעד .רעדיל

 -קיזומ ןופ ןוא רַאנימעס-ןרעל ןשידיי ןופ

 יד רַאפ רעדיל טסַאפרַאפ .,טוטיטסניא

 ,ןלוש עשידיי

 -רערעל םעד טקידנעעג טָאה רע טניז

 רעװעשרַאװ יד ןיא טעברַאעג רַאנימעס

 -ַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא ןוא ןלושדָאשיצ

 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,שירָאט

 .ענליוו ןייק קעװַא קירוצ רע זיא

 -רעדניק ַא ןבירשעגנָא ָאטעג רענליוו ןיא

 -עגפיוא זיא עכלעוו ,?סעקלַאילא ערעּפָא

 (24.1,43) טבשב רׂשע השמח ןרָאװעג טריפ

 ןופ רעדניק יד רַאפ ,רעטַאעט-ָאטעג ןיא

 ןופ ןוא ןסַאלק-לושסקלָאפ ערעטלע יד

 ,לושלטימ רעד

 עפורג ַא וצ טרעהעג המחלמ רעד רַאפ

 ןעועג .?ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס;,

 ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא וויטקַא

 רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ .ָאטעג רענליוו

 -עיצַארטנעצנָאק ןיא טריטרָאּפעד לווייפ
 .ןרעגַאל

 אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד
 ; (316 ,235 ,231 ז"ז) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא

 סָאטעג יד ןופ רעדיל : יקסניגרעשטאק .ש

 : ןַאדשזאק .ש ,ח .דער ; (29 'ז) ןרעגַאל ןוא

 ןליוּפ ןיא ןלוש-ַאשיצ ןופ ךוב-רוכזי-רערעל

 ןברוח : יקסניגרעשטַאק .ׁש ; (1847180 ז"ז)

 ,(225 יז) ענליוו



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןוא רעלדיפ -- שועדַאט ןָאזלעסָאי
 טמַאטש .רעקיזומיזַאשזד .טסינָאפָאסקַאס

 -וי רָאסעּפָארּפ ייב טנרעלעג .שזדָאל ןופ

 ,טנכעררַאפ ןעוועג .יקסבמעשזטסַאי ףעז

 ןטסינָאפָאסקַאס עטסעב יד ןופ רענייא יו

 רעטסעקרָא םעד ןיא טליּפשעג .,ןלױּפ ןיא

 ןוא ?בולק-עפַאק, ,"ןַאמייה-טנָארפ/ ןופ

 טימ טעברַאעגטימ ךיוא טייצ עסיוועג ַא

 ,דלָאג קירנעה

 -ַָאה ןיא ךיז טניפעג ןוא ןבעל ןבילבעג

 ,דּווויל

 1. 226114811: 0ט0עט8661 1222 (108 יז),

 -יריד -- רפיא-םחרבא שטיװַאקסָאי

 -עג .רערעל-גנַאזעג ןוא ןרָאכ ןופ טנעג

 ןוז .עשזמָאל ייב עצינטנָאיּפ ןיא ןריוב

 ןוא עשזמָאל ןיא טנרעלעג .ןזח ַא ןופ

 -נעעג טָאה רע ּוװ ,ענליוו ןיא רעטעּפש

 "ומל שרדמ תיב, ןשיערבעה םעד טקיד

 קיזומ טנרעלעג ךיוא קיטייצכיײילג ."םיר

 .עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא

 .רָאכ-ָאידַאר ןטימ טריגיריד ענליוו ןיא

 -בעה וצ קיזומ טרינָאּפמָאק ךיוא טָאה רע

 ןבעגעגסױרַא ןענעז סָאװ ,רעדיל עשיער

 ַא ןופ םערָאפ ןיא לארׂשי ןיא ןרָאװעג

 .םיגונ םיחרפ ןעמָאנ ןרעטנוא גנולמַאז

 טריגיריד טָאה רע ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג

 -עס רענליוו םייב רָאכ ןשיערבעה םעד

 ."תוברת; רַאנימ

 -ייז ָאטעג ןרעסיוא ןעמוקעגמוא; זיא רע

 .ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא טרָאד קידנע

 אטילד םילשורי : יקצעשזרַאװד קרַאמ ר"ד
 .(245 'ז) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא

 -יד-רָאכ ןוא טסינַאיּפ -- ןָארימ עּפָאי

 -ַאר ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .טנעגיר
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 .עפָאי ןושרג ןזח-טָאטש ןופ ןוז .םָאד

 רעטבַאגַאב ןעוועג ןוא קיזומ טנרעלעג

 רָאכ ןטימ ןריגיריד טגעלפ רע .טסינַאיּפ

 -ַָאטש רעסיורג רעד ןיא רעטָאפ ןייז ןופ

 ךיוא ,םעד ץוחַא ,זיא רע .לוש רעשיט

 -רוטלוק םענײמעגלַא ןיא קיטעט ןעוועג

 טריזינַאגרָא טָאה .בושי ןשידיי ןופ ןבעל

 -נָאק ףיא ןטערטעגסױרַא ןוא ןרָאכ

 ,ןטרעצ

 ןוגרא ,םָאדַאר רפס :װָאלרעּפ קחצי .דער
 .(62 'ז) 1961 ביבא-לת ,םָאדַאר יאצוי

 ,ןקסע-קיזומ -- ר"ד ,דוד קינבַאװדעי

 ןעוועג ןוא ענליוו ןיא טבעלעג .טַאנעצעמ

 "ומ ןטײרּפשרַאפ ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט

 ,ןדיי ןשיװצ קיז

 סָאװ ,עּפורג-ויטַאיציניא רעד וצ טרעהעג

 ןשידיי םעד טעדנירגעג 1922 רָאי ןיא טָאה

 טגרָאזעג .ענליוו ןיא טוטיטסניא-קיזומ

 -ומ עשידיי עטסעב יד ןריזיליבָאמ רַאפ

 -נַא םעד ןריפרעד וצ ידכב ,תוחוכ-קיז

 -הכולמ יד ןופ הגרדמ רעד וצ טלַאטש

 .ןלוּפ ןיא סעירָאטַאװרעסנָאק

 -יטסניא-קיזומ רעשידיי רעד : ריּפַאס ןרהא
 טפירשנכָאװ ,, ןיא לקיטרַא -- ענליוו ןיא טוט
 ןט5 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ
 ,1924 ילוי

 ןוא ןריובעג .רעגניז -- שריה יקסנעלעי
 ענייש ַא טַאהעג .גרעבמעל ןיא ןגיוצרעד

 רעגרעבמעל ןיא ןעגנוזעג .עמיטש-סַאב

 ןיא ךיוא ןוא רעטַאעט-ערעּפָא ןסיורג

 ,לּפמעט ןקיטרָאד

 -נָאק ףיוא טסילָאס יו ןעגניזטימ טגעלפ

 רעד רעטנוא קיזומ רעשידיי ןופ ןטרעצ

 ,ןַאמלייה קחצי טנעגיריד ןופ גנוטייל
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 -ַאינַאּפמָאקַא ,טסינַאיּפ -- עלומ סענַאכ
 רעקיטכיט ַא .ענליוו ןיא טבעלעג .רָאט

 -ַאב טגעלפ .רָאטַאינַאּפמָאקַא-טסינַאיּפ

 ןטרעצנַאק ערעייז ףיוא סרעגניז ןטיילג

 ,1941 רָאי ןיא רַאנָאּפ ףיוא ןעמוקעגמוא

 .(231 'ז) ענליוו ןברוח : יקפניגרעשטַאק .ש

 ןוא טסילָאס .רעלדיפ --- ןושמש ןיקייכ
 תעשב .עטיל ןופ טמַאטשעג .גָאגַאדעּפ

 רענליו ןיא -- עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד

 -לייטנָא ,לושקיזומ רעד ןיא רערעל .ָאטעג

 ,(לדיפ) ןיקייכ :ָאירט-ָאטעג ןיא ןעמונעג

 -ַאר ןוא (לעשטנָאלָאיװ) ןַאמרעדייז סקַאמ

 -ושז ןופ דילגטימ .(ָאנַאיּפ) ןַאמלעדַאנ עז

 ןיא ןסרוקנַאק-קיזומ רַאפ עיסימָאק-יר

 .ָאטעג

 .עינָאטסע ןיא ןעמוקעגמוא

 ; (229 'ז) ענליוו ןברוח : יקפניגרעשטַאק .ש
 ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט : קורק ןַאמרעה
 .(438 ,402 ,377 ,369 ז"ז)

 -נָאלָאװ -- (-- 1910) טרעבלַא ץכ

 ,טנעגיריד ןוא טסילַארעמַאק ,טסילעשט

 ןייק קעװַא ירפ ןוא ענליוו ןיא ןריובעג

 -גינעק ןיא קיזומ טנרעלעג .דנַאלשטייד

 ייב קיצּפײל ןיא עירָאטַאװרעסנָאק רעכעל

 ןיא ןבילבעג .לעגנעלק שוילוי רָאסעּפָארּפ

 ןשינָאפמיס ןיא טליּפשעג ןוא קיצּפיײל

 ענליוו ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ .רעטסעקרַא

 ןשילױּפ ןופ רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג

 -לעז ןופ טנעגיריד ןרָאװעג ןוא ָאידַאר

 -עגליײטנָא קיטייצכיילג .רעטסעקרָא ןקיב

 -רעמַאק ערענעלק ענעדישרַאפ ןיא ןעמונ

 .לעשטנָאלָאיװ קידנליּפש ,סרעטסעקרָא

 -ץרא ךָאנ קעװַא רע זיא 1926 רָאי ןיא

 דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,לארׂשי

 -לת ןיא רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ ןופ

 ,ביבא

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 עכעלטע טכוזַאב 1948---1945 ןרָאי יד ןיא

 ּוװ ,ןלױּפ לעיצעּפס ,עּפָארײא ןיא רעדנעל

 טנעגיריד יוװ יא ןטערטעגסױרַא זיא רע

 ,טסילעשטנָאלָאיװ-טסילָאס יװ יא

 .עקירעמַא ןיא ךיז רע טניפעג סנטצעל

 10 '1806082 4212820298: םעצעעל
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 זע16:ט (124 יז),

 -עג .טסיטעטרַאװק ,טסילָאיװ -- .י ץ'כ

 קיזמ טנרעלעג ןוא עשרַאװ ןיא טבעל

 .עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ רעד ןיא

 -נַאטעטרַאװק ןשידי ַא וצ טרעהעג

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה סָאװ ,לבמַאס

 -עג לײטנָא עירָאטַאװרעסנַאק רעװעשרַאװ

 ןיא סרוקנַאק-טעטרַאװק ַא ןיא ןעמונ

 טעטרַאװק-ךיירטש רעקיזָאד רעד .עקָארק

 ,זיירּפ ןטשרע םעד ןעמוקַאב טָאה

 -ַאק ןשידיי ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה רע

 גנוטיײל רעד רעטנוא רעטסעקרָא-רעמ

 .ןָאגַאב רעב טנעגיריד ןגנוי ןופ

 -יוא ,עשרַאוװ ,יטלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,

 .(23 'ז) 1929 טסוג

 .ןזח ןוא רעגניז -- סָאקרַאמ ,יכדרמ ץיכ
 ,ץעינעמערק ייב לטעטש ַא ןיא ןריובעג

 רעקיטרָאד רעד ןיא טנרעלעג .ןילָאװ

 ןעגניז ןביוהעגנָא דניק סלַא ןוא הבישי

 ןטָאנ טנרעלעג ךיוא ייז ייב .םינזח ייב

 -ץּפס ךיז טָאה רע .הליפתה תואחסונ ןוא

 -סקלָאפ עשידיי ןעגניז ןיא טריזילַאיצ

 רעטוג רעייז ַא ןרָאװעג זיא ןוא רעדיל

 ןופ רָאטַאטערּפרעטניא ןוא רעגנערבסורַא

 ,דילסקלָאפ ןשידיי

 סערייא-סָאנעוב ןייק טרירגימע 1927 ןיא

 רעטעברַאטימ רעליבַאטס ַא ןרָאװעג ןוא

 רעשידיי רעד ןיא העשיָאידַאר רעד ןופ

 -רעביא ךיוא רעטעּפש טָאה רע .ךַארּפש



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -עוב ַא ןיא ןזח ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונעג

 ,לוש רעסערייא-סָאנ

 סערייא:סָאנעוב ,םינזחה רפס :לקדח .ל .י

 "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; (152 'ז) 8
 .(16 'ז) 1966 לירּפַא ,סערייא-סָאנעוב

 ןיא טבעלעג .ןירעגניז -- עילָאּפ ץּכ
 -קיזומ ןשידיי ןופ ןיטנעװלָאסבַא .ענליוו

 ,טוטיטסניא

 -ידיי עיצַארענעג רעגנוי רעד וצ טרעהעג

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא סנירעגניז עש

 ךיוא ןעמָאנ ַא טַאהעג ןוא טנכייצעגסיוא

 .ןקַאילָאּפ יד ןשיווצ

 טוטיטסניא-קיזומ רעשידיי רעד : ריפַאפ ןרהא

 ,טסיסַאבַארטנָאק -- ףעזוי יקפנישובַאל
 טרָאד .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג
 רעקירעיגנַאל ןעוועג ןוא קיזומ טנרעלעג

 -ליפ רעװעשרַאו רעד ןיא טנַארטסעקרָא

 -וס בקעי טימ ןעמַאזוצ .עינָאמרַאה

 ןעועג גרובזניג לעװַאּפ ןוא שטיוװָאר

 םעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ

 .עשרַאװ ןיא רעטסעקרָא-עינָאמרַאהליפ
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 רַאפ טפירשנכָאװ , ןיא לקיטרַא -- ענליוו ןיא
 ןט5 ןופ "רעטַאעט ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל
 ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; 1934 ילוי

 .(23 'ז) 1928 ילוי ,עשרַאוװ

 רעשיריל .ןירעגניז -- ַאטַאנער ץּכ

 ןיא ןטנַאקַאב ןופ ןירעליש ַא .ןַארּפָאס

 -יטש רַאפ רָאסעּפָארּפ ןשינעילַאטיא ןליוּפ

 .ירטעּפ רָאגע גנודליב-עמ

 ןופ ןלַאטישטער ףיוא ןטערטעגסױרַא טּפָא

 ןופ רעדיל -- םַארגָארּפ ןיא .גנַאזעג

 ,ןָאסלעדנעמ ןוא ךַאב ,טשיל

 א 852 212681846 11086זסש68מ/ - 14

.8831 

 ןיא ןעמונעגליײיטנָא עשרַאװדָאטעג ןיא

 ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ענעדישרַאפ

 -קַא יד ןופ רענייא תעשב ןעמוקעגמוא

 ,סעיצ

 .(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וװַאקרוט סַאנַאי

 111 02זמ0012 10721822884484 21

 (18 יז),

 יזַאשזד .רעגניז -- רַאהטַאל לעּפמַאל
 -עג ןוא ןליוּפ ןופ טמַאטשעג .טסילַאקָאװ

 .דנַאלשטיײיד ןיא ןָא זייוודניק ןופ טבעל

 ןעגניז ןיא טרינַאיצקעפרעּפ ךיז טָאה רע

 .רענַאשזיזַאשזד ןטכייל ןופ רעדיל

 דנַאלשטיײד ןופ םיטילּפ םָארטש ןטימ

 ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעג 1933 רָאי ןכָאנ

 ידע ןופ רעטעברַאטימ רעטנעָאנ ַא ןעוועג

 רעגניזיזַאשזד ַא ןעוועג זיא רע .רענזָאר

 ןעלבמַאסנַא עלַא ןוא סַאלק רעכיוה ןופ

 טימַאב ךיז ןבָאה רעטקַארַאכ םעד ןופ

 ,ךיז ןשיווצ ןבָאה וצ םיא

 ןיא ןעועג רע זיא המחלמ רעד תעשב
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 -א רע זיא רעטעּפש ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר

 .עקירעמַא ןייק קעוו

 1. 280118811: 60סץט84061 2

,(107 

 (,106 זיז

 -ןיטסינַאיּפ -- ר"ד ,אנעלעה וַאדנַאל
 ןוא ןריובעג .ןיגָאגַאדעּפ ןוא ןיטסילָאס

 קיזומ טנרעלעג .עקָארק ןיא ןגיוצרעד

 ַאנַאיּפ ,ןיוו ןיא רעטעּפש ןוא עקָארק ןיא

 -ומ ןוא ןַאמרעױטש דרַאוװדע .ּפָארּפ ייב

 -וצ ןכָאנ ,רעלדַא ןָאדיװג ייב עיגָאלָאקיז

 -עליָאנַאיּפ ןעוועג עקָארק ןייק ןעמוקקיר
 רעשידיי; רעד ייב לוש רעד ןיא ןירער

 ,עקָארק ןיא ?טפַאשלעזעג-קיזומ

 ןיא ןעװעג יז זיא המחלמ רעד תעשב

 ןטימ ןטערטעגסױרַא זיא יז ּוװ ,גרעבמעל

 -עגמוא .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןקיטרָאד

 ,1942 רָאי ןיא לשימעשּפ ןיא ןעמוק

 -עמ ,ןקסע-קיזומ -- ר"ד ,בייל וַאדנַאל
 ,קיזומ רעשידיי ןופ טַאנעצעמ ןוא ןַאמָאל
 יד ןיא טנרעלעג ,גרעבמעל ןיא טבעלעג

 .טימ ַא ןבילבעג ןוא קיזומ ןרָאי עגנוי

 ןיא ןבעל ןשילַאקיזומ ןשידיי ןופ רעיוב

 ,גרעבמעל

 רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא וַאדנַאל ר"ד

 ןייז טימ ןוא טָאטש רעד ןיא טַאקָאװדַא

 -פיוא ןפלָאהעג רע טָאה טעטירָאטיױא

 -ידייק רעד ייב סעיצקעס-קיזומ יד ןלעטש

 -לעזעג רעשיטסיטרַא-שירַארעטיל רעש

 עסיורג טַאהעג .גרעבמעל ןיא ?טפַאש

 ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןטסנידרַאפ

 ןטײרּפשרַאפ רַאפ ןוא קיזומ רעשידיי רעד

 רעד ןופ ןטכיש עטיירב יד ןשיוװצ יז

 ןעמוק ןייז רַאפ .גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ַא טימ טריפעגנָא רע טָאה גרעבמעל ןייק

 ןיא "לבויא זיירק-ןרָאטַאמַא ןשיטַאמַארד

 .לשימעשּפ טָאטש-ןריובעג ןייז

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 "זַאשזד ,רעגניז --- וװַאלפינַאטס וַאדנַאל
 .עקָארק ןיא קיזומ טנרעלעג .טסילַאקָאװ

 סרעטסעקרָאיזַאשזד ןיא טליּפשעגטימ

 ,סרעגַאלש ענעגייא ןעגנוזעג ןוא

 ןיא טעדנירגעג המחלמ רעד ךָאנ דלַאב

 ןעמָאנ ןרעטנוא לבמַאסנַא ןַא עקָארק
 ךיז טָאה רעכלעו (88מ08) ?ַאדנַאב;

 .ןעמטיר עיינ ענייז טימ ןעוועג םש הנוק

 (ל?תמסצממנ)) ?יינמָאּפַאזע ָאגנַאט ןייז

 ,ןלוּפ ץנַאג ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא

 1. 886110841: 0סץיט8061 1822 (105 'ז),

 ,רעגניז ןוא ןזח -- עלערעב שטיװָאװל
 רעגרעבמעל ןיא רָאטנַאקרעבָא ןעוועג

 עמיטשרָאנעט ענייש ַא טָאהעג .לּפמעט

 רעַירפ .ןסיוו ןשילַאקיזװמ טציזַאב ןוא

 ,שזדָאל ןיא ןזח ןעוועג

 -דימלת ַא ןעוועג ךיוא זיא שטיװָאװל ןזח

 ןיא ןעזנָא סיורג טַאהעג ןוא םכח

 -נוא-רוטלוק ףיוא ןטערטעגסױרַא .טָאטש

 -ַאכ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןעגנומענרעט

 ןיא טקילײטַאב ךיז ךיוא ןוא רעטקַאר

 ןשידיי ןופ ןבעל-רוטלוק םענײמעגלַא

 .גרעבמעל

 רע, :ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה סינּפיק .מ

 -ַאטערּפרעטניא רעטפַאהרעטסײמ ַא זיא

 ,ןוירוא-רב ַא ,טסקעט-הליפת ןופ רָאט

 וצרעד ןוא תוליפת יד ךרודַא טבעל סָאװ

 "ומ ןדעי טליפ סָאװ ,המשנ עשירעגניז ַא

 .?סנַאוינ ןשילַאקיז

 ,סיצַאנ יד ייב ןעמוקעגמוא

 יבעפ ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,

 ; (22 ,11 ז"ז) 1937 ינוי ; (20 'יז) 1927 רַאור

 1927 רעבמעטּפעס ; (23 'ז) 1937 טסוגיוא

 .(21 'ז)

 טנעגיריד -- .דעמ ר"ד ,קַאזיא טמול
 ןעוועג ןוא עקָארק ןיא טבעלעג .ןרָאכ ןופ



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 .לּפמעט ןקיטרָאד ןיא רָאכ ןופ טנעגיריד

 -מָאק טאהעג ביל רקיעב טָאה טסול רייד

 -ַאכ ןלענָאיצידַארט ןטלַא ןופ סעיציזָאּפ

 ןעגנופַאש ןעגניז טגעלפ רע ןוא רעטקַאר

 "ייל ןזח עקָארק ןיא לָאמ ַא ןטנַאקַאב ןופ
 -ַאש ןעגנוזעג ךיוא .רעצינעמערק עקרעז

 ןַאמלַא לאומש רָאטיזָאּפמָאק ןופ ןעגנופ

 קיזומ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה טסול ר"ד

 רעקידעמ ַא ןעוועג זיא רע .הבהא ךותמ

 רעשידיי רעד ןיא ןעזנָא טַאהעג טָאה ןוא

 ןעוועג ךיוא זיא .עקָארק ןיא טפַאשלעזעג

 -לעזעג-קיזומ רעשידייא רעד ןיא וויטקַא

 ןטשימעג ַא טריפעג טָאה רע ּוװ ,?טפַאש

 .סרוק-שזעפלָאס ַא ןוא רָאכ

 םילשורי ,קוק ברה דסומ תאצוה ,אקארק רפס

 ,"טלעוו :םינזח יד ןוא לוש יד, ; (349 'ז)

 .(21 'ז) 1938 רעבמעווַאנ עשרַאװ

 ,טנעגיריד -- (1962--1878) ָאעל וװָאיל
 ןיא ןריובעג .גָאגַאדעּפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 בקעי ייב קיזומ טנרעלעג .קסיװָאקלָאװ

 חנ ןוח םייב ,קָאטסילַאיב ןיא ןַאמרעב

 ייב ןעגנוזעג ןוא עדיל ןיא יקסוװָאדולַאז

 רָאי ןציירד-ףלעווצ ייב .םינזח ענעדישרַאפ
 רָאי רָאּפ ַא ןוא דומע ןרַאפ טנוװַאדעג

 רעד ןיא רָאכ םעד טריגיריד רעטעּפש

 קיצנַאװצ עּפַאנק וצ .לושטָאטש רענליוו

 -קיזומ רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגנָא רָאי

 טרימָאלּפיד 1899 רָאי ןיא ןוא טוטיטסניא

 טימ טריגיריד םעד ךָאנ דלַאב .ןרָאװעג

 -מורַא טגעלפ ןוא סרעטסעקרָא-רעטילימ

 -ורג -רעטַאעט עקידנרעדנַאװ טימ ןרָאפ

 ערעסערג ןיא טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,סעּפ

 ,טעטש

 -עג רע טָאה סעצקוס ןסיורג ןטשרע ןייז

 רָאי ןיא טָאה רע ןעוו ,ענליוו ןיא טַאה

 ,ַאטָאריס ןושרג ןזח ןטימ ןעמַאזוצ ,2

 -ומ רעשידיי ןופ טרעצנָאק ַא טריזינַאגרָא
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 -סיוא ןיא ןרָאי עכעלטע ןלייוו ןכָאנ .קיז

 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא דנַאל

 -יורג רעד ןיא ןעמונעגרעביא טָאה רע ּוװ

 ןטסָאּפ םעד עגָאגַאניס "רעשישטייד, רעס

 ןופ) רָאי ףלעווצ .רָאכ ןופ טנעגיריד ןופ

 םעד ןעמונרַאפ רע טָאה (1920 זיב 8

 -ַאגרָא רָאכ םעד טָאה רע .טמַא ןקיזָאד

 וצ טריפרעד ןוא טריזינרעדָאמ ,טריזינ

 .ָאוינ ןשירעלטסניק ןכיוה ַא

 טימ טנגונגַאב טשינ רעבָא ךיז טָאה רע

 -עג םיא טָאה רוטַאנ עשימַאניד ןייז .םעד

 טלעטשעג ךיז טָאה רע .רעמ וצ ןבירט

 ןשיווצ קיזומ ןטײרּפשרַאפ וצ ליצ ַא רַאפ

 -עקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עלַא

 יד ןופ ןרָאװעג רע זיא .עשרַאװ ןיא גנור

 -"רימזה; רעד ןיא סרעוט עטסקיטכיט

 טריגיריד טָאה רע .עשרַאװ ןיא גנוגעוװַאב

 -טנפע ןוא סעיצקעל ןבעגעג ,ןטרעצנָאק

 רעד ןיא ןבירשעג ,ןטַארעפער עכעל

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד רעביא עסערּפ

 טָאה רע :רקיע רעד ןוא ,קיזומ רעשידיי

 רַאפ טעברַאַאב ןוא ענעגייא טרינָאּפמָאק

 -לעוו ,רעדילסקלָאפ רעטסעקרַא ןוא רָאכ

 עלַא ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןיײרַא ןענעז עכ

 יד ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז סָאװ ,ןרָאכ

 ,ןלוּפ ןיא סרעטנעצ עשידיי ערעסערג

 ןייז טימ ןעמַאזוצ רע טָאה 1912 רָאי ןיא

 ןזח ,רעטעברוַאטימ ןוא דניירפ ןטנעָאנ

 ןוא עקירעמַא טכוזַאב ,ַאטָאריס ןושרג

 ,עמַאנפוא עשיטסַאיזוטנע ןַא ןעמוקַאב

 ןיהַא ןגיוצעג ןָא טלָאמעד ןופ םיא טָאה'ס

 עקַאט ךיז רע טָאה 1920 רָאי ןיא ןוא

 .קרָאי-וינ ןייק ןגָארטעגרעביא

 "עג רע טָאה 1928 --- 1922 ןרָאי יד ןיא

 טריפעגנָא ןוא לארׂשי-ץרא ןיא טלייוו

 -וצ םעד ךָאנ ןוא ?ביבָא-לת/, רָאכ ןטימ

 טָאה רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגקיר

 -גיײווצרַאפ-טיירב ַא טלקיװטנַא יינ'ס ףיוא
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 -קַא ערעדנַא ןשיוװצ .טייקיטעט:קיזומ עט
 םעד טריגיריד ךיוא רע טָאה ןטעטיוויט

 ,דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןופ רָאכ
 ּצ

 -טנעמַארעּפמעט ַא ןעוועג זיא ווָאיל ָאעל

 -טנַאה עדעי ןעמעוו ייב ,טנעגיריד רעלופ

 ןעקנופ .רעטרעוו טדערעג טָאה גנוגעװַאב

 -עג רעצנַאג ןייז ןופ טצירּפשעג ןבָאה

 -קעלָאק-קיזומ ןדעי ןופ טָאה רע .טלַאטש

 ןוא םומיסקַאמ םעד ןעמוקַאבסױרַא וויט

 -ָאוטריװ רעשירעלטסניק וצ טריפרעד םיא

 ןפיוא שירעפעש ןעוועג ךיוא זיא רע .טעטיז

 קיזומ קידנביירש ,עיציזָאּפמָאק ןופ טיבעג

 ןטסקעט וצ ןוא תוליפת עלַאגָאגַאניס וצ

 עקילָאצליפ ענייז .רעטכיד עשידיי ןופ

 רַאפ רעדילסקלָאפ ןופ ןעגנוטעברַאַאב

 ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז רָאכ ןקימיטשריפ

 סע ּוװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא

 ןייז .ןרָאכ עשידיי טריטסיזקע רָאנ ןבָאה

 ןופ טסקעט ,"גנַאזעג ַא ןגָארט רימ,, דיל

 -עיציפָא רעד ןרָאװעג זיא ,ןַאמשירפ דוד

 -"ףימזה; רעצנַאג רעד ןופ ןעמיה רעל

 ,ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב

 -ָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלָאטס ןתנ
 ,11 ,70 ,69 ,62 ,45 ,42 ,40 ז"ז) 1957 ָאטנָאר
 -בוד ,עידעּפָאלקיצנע עניײמעגלַא ; (108 ,7
 "אטילש ; (608 'ז) 1940 זירַאּפ ,דנַאפ-ווָאנ
 ,338 ז"ז) הקיסומל הידּפולקיצנא : ץינייטש
 ןופ ןָאקיסקעל : גייווצרעבליז ןמלז ; (9
 ייװצ דנַאב ,1924 עשרַאװ ,רעטַאעט ןשידיי
 ןטנעמָאמ --- וװָאיל ָאעל : ינדרי .מ ; (1022 'ז)

 ; 1960 קרָאי-וינ ,ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ
 'ז) הירצויו תידוהיה הקיסומה : אטילש .י
 -לת ,"לאערזי, תיללכ הידּפולקיצנא ; (6
 .(1627 'ז) 1961 ביבא
 1,600 '120682 1312520294 : םענעעס 1
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 טט164 (168 ן); נ1סמ 102ע/0 101-

 10111161: 1016 211814 46 1166מ, 22-

 ש761128, 2061:10מ 1951 (159 יז),

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 ןופ םעדייא .ןזח -- בקעי ןַאמרעטכיל
 .שטיװָאדיװַאד יבצ םהרבא טנעגיריד

 -עג .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 ןוא לוש-קישזָאנ רעד ןופ רָאכ ןיא ןעגנוז

 -ןזח ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמוקַאב רעטעּפש

 ,לוש רעקיבלעז רעד ןיא ינש

 ענייש ַא טַאהעג טָאה ןַאמרעטכיל בקעי

 -עגסיוא ךיז ןוא עמיטש-רָאנעט עשיריל

 "יל רעשידיי ןופ שינעטנעק טימ טנכייצ

 -ניא רעטוג ַא ןעוועג .הניגנ רעשיגרוט

 טגעלפ רע .דיל ןשידיי ןופ רָאטַאטערּפרעט

 יד ,יורפ ןייז ןופ ןרעװ טרינַאּפמָאקַא

 ןירָאטַאינַאּפמָאקַא ךיטסינַאיּפ עטנַאקַאב

 .ןַאמרעטכיל-שטיוװָאדיװַאד ַאינָאס

 רע ּוװ ,עקירפַא-םורד ןיא ךיז טניפעג

 ןיא ןזח-טּפיױה ןופ ןטסָאּפ םעד טמענרַאפ

 | .ןָאטּפײק

 1926 רעבמעווָאנ ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד,

 ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; (22 'ז)
 1929 רַאורבעפ ; (23 'ז) 1929 רַאונַאי ,עשרַאװ

 .(24 ,23 ז"ז)

 רעלדיפ -- (-- 1905) ךורב ןַאמטפיל
 .ענליוו ןיא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא

 החּפשמ ַא ןופ טמַאטש ןייז .סרעקיזומ



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 רעטשרע ןייז ןעועג זיא קחצי רעטָאפ

 רענליוו ןיא טנרעלעג רעטעּפש .רערעל

 -סורַא רָאי ףלעווצ וצ .עירָאטַאװרעסנָאק

 -מיס רענליוו ןטימ טסילָאס יװ ןטערטעג

 ,רעטסעקרָא ןשינָאפ

 טָאה רע ּוװ ,ןילרעב ןייק קעװַא 1925 ןיא

 קיזומ רַאפ "לושכיוה; רעד ןיא טנרעלעג

 ףמַאקנעלוק ,ָאטרַאמ ןרָאסעּפָארּפ יד ייב

 ךָאנ רע טָאה םעד ךָאנ .וָאקינשטעּפ ןוא

 -רָאטַאװרעסנָאק-ןרעטש; יד טריװלָאסבַא

 ןַא טימ טקידגעעג טָאה רֶע עכלעוו ,"עי

 לַאדעמ םענעדלָאג ַא -- גנונעכייצסיוא

 לוש רעד ןופ רעדנירג ןֹופ ןעמָאנ ןפיוא)

 -עג .(1915--1855 רעדנעלָאה ווַאטסוג

 -ַאג טָאה רע ּוװ ,דנַאלשטיײד ןיא ןבילב

 ןוא טעטש ערעסערג יד ןיא טרילָארטס

 ףיוא טסילָאס יו ןטערטעגסױרַא ךיוא

 .ןטרעצנָאק עשינָאפמיס

 ןופ ןדיי עשילױּפ יד ןופ שוריג ןטימ

 -רַאװ ןייק 1922 ןיא ןעמוקעג ,דנַאלשטייד

 -סעקרָא ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ןוא עש

 ןופ ןירָאטקעריד .ערעּפָא רעד ןופ רעט

 -רענע יד ןעוועג טלָאמעד זיא ערעּפָא רעד

 ןוא עדייו:שטיװָאלערַאק ַאנינַאא עשיג

 -ַאב ןוא יקצישזלָאד םַאדַא -- ןטנעגיריד

 -ימעסיטנַא רעד בילוצ .ַאיליט ווַאלסעל

 רעד ךיוא זיא סַאג ןיא גנומיטש רעשיט

 -עג ןדיי יפלכ ערעּפָא רעד ןיא םישזער

 ,רעברַאה ַא ןרָאװ

 ןעמוקעג זיא ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב ןעוו

 ןטנַארטסעקרָא ןריזיליבָאמ עשרַאװ ןייק

 ןשינָאמרַאהליפ ןקידלארׂשי-ץרא ןרָאפ

 ןדַאלעגניא ךיוא רע טָאה ,רעטסעקרָא

 .ןענַאמטפיל

 -לת ןיא רעטסעקרָא ןופ גנודנירג רעד ןופ

 ךורב טליּפש גָאט ןקיטנייה ןזיב ןוא ביבא

 רעלדיפ עטשרע עּפורג רעד ןיא ןַאמטפיל

 .טסילָאס יו --- טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא ןוא
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 ןשידיי ןופ טסַאיזוטנע ןַא זיא ןַאמטּפיל .ב

 טערט רע .דילסקלָאפ ןשַיעּפָארײא-חרזמ

 ףיוא ןעלבמַאסנַא עניילק טימ סױרַא טפָא

 ,קיזומ רעשידיי ןופ ןטרעצנָאק עלעיצעּפס

 ןפיוא קיטעט ךיוא רע זיא םעד ץוחַא

 -שַא; עטיוס ןייז .עיציזַאּפמָאק ןופ טיבעג

 -ָאפמיס יד ,"שינָאפמיס עשידיסח-שיזנכ

 רַאפ טרעצנָאק ,"לילג, עמעָאּפ עשינ

 ךס ַא ןוא רעטסעקרָא-ךיירטש ןוא ןָאסַאב

 ןופ קורדסיוא ןַא עלַא ןענעז -- ערעדנַא

 ןשידיי ןטימ גנודניברַאפ רעקידהמשנ ןייז

 .ןוגינ ןקידתורוד

 -עג טליּפשעג ןיוש ןענעז ןעגנופַאש ענייז

 -נעל ערעדנַא ןיא ןוא לארׂשי ןיא ןרָאװ

 ,דנַאלָאה ןיא לעיצעּפס ,רעד

 -ָאיסוקרעּפ -- קירנעה רעגידנעבעל
 ןביוהעגנָא טָאה .רעליּפשיזַאשזד ,טסינ

 ןעוועג זיא רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא ךָאנ

 -ַאמַא ןַא יו ןליּפש טגעלפ ןוא רעליש ַא

 -ַאנמיג רעד ןיא ןטנוװָא-ץנַאט ףיוא רָאט

 טימ טליּפשעגטימ רע טָאה רעטעּפש .עיז

 -טנַא רעד טימ .ןעלבמַאסנַא ענעדישרַאפ

 ןלױּפ ןיא קיזומיזַאשזד רעד ןופ גנולקיוו

 רעלעטשוצ-טּפיוה רעד ןרָאװעג רע זיא

 -זַאשזד עלַא רַאפ ןטַאלּפ ןופ ןוא ןטָאנ ןופ

 ןיא ןעוועג זיא רע .ןליוּפ ןיא ןעלבמַאסנַא

 סעמריפ עשידנעלסיוא טימ גנודניברַאפ

 ,ץלַא ןלױּפ ןייק טריטרָאּפמיא טָאה ןוא

 -ייוורַאפ וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 ןטָאנ ,ןטנעמורטסניא יו ,קיזומ-סגנול

 .ַא"א ןטַאלּפ-ןָאפעטַאּפ ,ןעגנורישזנַארַא

 -יטנָאק ןוא עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג

 .גנוקיטפעשַאב עקיבלעז יד טרָאד טרַיונ

 1. 886110821: (ססץיט8061 1826 (106 'ז).

 (--1902) טנומגיז יקצינדעלױַאמרעדעל
 ןיא ןריובעג .טנעגיריד ןוא רעלדיפ --
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 -רַאװ ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא ץינעשזָאק

 -קיזומ עשיכולמ טקידנעעג 1926 ןיא .עש

 רע ּוװ ,עשרַאװ ןיא עירָאטַאװרעסנָאק

 וַאלסינַאטס ייב לדיפ טרידוטש טָאה

 ,שטיוװעצרַאב

 טסילָאס יוװ ןטערטעגסױרַא ,טריטרעצנָאק

 רעװעשרַאװ, ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא

 גנוטייל רעד רעטנוא ?טעטרַאוװק-ךיירטש

 עטייווצ קידנליּפש ,יקסנימַאק ףסוי ןופ

 ,לדיפ

 -רָא ןיא טליּפש ,עשרַאװ ןיא ךיז טניפעג

 -ייא זיא ןוא ָאידַאר ןשילוּפ ןופ רעטסעק

 ,ןטנעגיריד ענייז ןופ רענ

 ,(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : ווָאקרוט סַאנַאי

 1,600 '186608/ 13188202/14 כעצעטס1
 םס190/ 1 סססצ יט 001806 יש 2415 1

 0161 (160 יז

 -יריד ןוא רערעל-גנַאזעג -- םייח וועל
 ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןעוועג ..טנעג

 ןוא סרעטסעקרָא טריזינַאגרָא ,שטירזעמ

 זיא רע עכלעוו טימ ,ןעלבמַאסנַא ערעדנַא

 -לוק ענעדישרַאפ ףיוא ןטערטעגסױרַא

 ,ןעגנומענרעטנוא-רוט

 ןופ ךוב -רוכזי-רערעל : ןַאדשזַאק .ש .ח ,דער

 ,(224 'ז) ןליוּפ ןיא ןלוש-ָאשיצ

 .טסילעשטנָאלָאיװ -- רָאדיזיא קאוועל
 טרָאד .שזדָאל ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 שזדָאל ןיא ,לעשטנָאלָאוװ טנרעלעג ךיוא

 ,סרעטסעקרָא ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג

 זיא רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגרעביא

 טסילעשטנָאלָאיװ רעקירעיגנַאל ןעוועג

 ךיוא טּפָא ,רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןיא

 ,טסילָאס יװ ןטערטעגסױרַא

 ַאטעג רעװעשרַאװ ןיא טבעלעג טָאה רע

 ןופ רענייא תעשב ןעמוקעגמוא זיא ןוא

 ,סעיצקַא יד

 .ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 .(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וװָאקרוט סָאנַָאי
 ןא852 21268186 1108שעסיטםמ/ - 11
 ע11מהנממסמ18 1/218220844 1

 (18 ו); תנעסטטס0מנא 1:0206110װ,

 ראהזפקםיט8 1986 (8 יז

 ןיא טבעלעג .ןירעגניז -- תור שַאיװעל
 "עג ןוא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא עשרַאװ

 .ןירעגניז עלענָאיסעּפָארּפ יו קיטעט ןעוו

 רואינש .מ ןופ רָאכ ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג

 -נָאק ענייז ףיוא ןטערטסױרַא טגעלפ ןוא

 ,גנַאזעג-ָאלָאס טימ ןטרעצ

 -עגפיוא זיא עשרַאװ ןיא ןעוו ,1924 ןיא

 ןָאק ךענעה ןופ ערעּפָא יד ןרָאװעג טריפ

 ענייא ןעוועג יז זיא ,"עבש-תב ןוא דוד;

 טגעלפ יז .סרעמענלײטנָא-טּפיוה יד ןופ

 -ידור .מ טימ ןעמַאזוצ ןטערטסױרַא ךיוא

 ,דיל ןשידיי ןופ ןטרעצנָאק ףיוא ווָאנ

 דנַאב רעטייווצ ,תונורכז : טרעכייוו לאכימ
 ,סעטימַאק-ךוב ַא ךרוד ןבענעגסיױורַא ,עשרַאװ

 ;(93 'ן) ,1961 ביבא-לת "הרונמ , גַאלרַאפ
 ןיא רעטַאעט שידיי : גרעבדורגיװַאקרוט קחצי
 "ראט .א .דער ; (87 'ו) 1951 עשרַאװ ,ןלױּפ

 ביבא-לת ,ךוברָאי / הנשה רפס : רעװַאקַאט
 "נערעּפ ,וװַאלרוט ,רעגנַאמ ; (342 'ז) ,7

 .(95 'ז) עּפָאריײא ןיא רעטַאעט רעשידיי : ןָאס



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ,רעלדיפ -- (-- 1910) ינָאט ןיטיוועל
 -ָאסקַאס ןוא טסינַאיּפ ,טסילעשטנָאלָאיוװ

 ןופ טמַאטש .שזדָאל ןיא ןריובעג ,טסינָאפ

 טנרעלעג .החּפשמ-יקסנַאנזַאּפ רעכייר רעד

 -ןרטסניא עכעלטע טשרעהַאב ןוא קיזומ

 ,ןטנעמ

 לענַאיסעּפָארּפ ןליּפש ןביױהעגנָא טָאה רע

 גנוטייל רעד רעטנוא ,?ַאטודער/, ָאניק ןיא

 ןופ ךיז ןזייװַאב ןטימ .רָאטנַאק ןָאעל ןופ

 ןעגנַאגעגרעביא רע זיא ןעמליפגנַאלק יד

 עטצעל יד .ןַאפָאסקַאס ןוא טענרַאלק וצ

 ןיא טליּפשעג המחלמ רעד רַאפ ןרָאי

 טנכעררַאפ ,רענזָאר ידע ןופ רעטסעקרָא

 -ַאסקַאס עטסעב יד ןופ רענייא יו ןעוועג

 ,ןליוּפ ןיא ןטסינַאפ

 "טַאר ןיא ןעועג המחלמ רעד תעשב

 -רַאפ ןיא טעברַאעג טָאה רע ּוװ ,דנַאברַאפ

 -סעקרָא-זַאשזד עטריזילַארטַאעט ענעדיש

 זיא גנונעקרענָא רעלעיצעּפס טימ .סרעט

 .עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג ןעקנָאשַאב רע

 ןופ ײמרַא רעשיליוּפ רעד טימ ןעמַאזוצ

 -ץרא ןייק ןעמוקעג סרעדנַא לַארענעג

 רעטעּפש ןוא דנַאל ןיא ןבילבעג ,לארׂשי

 -סגנויירפַאב רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא

 רעד ןיא ןרָאװעג טעדנווורַאפ .המחלמ

 ןיא טקעפעד ַא בילוצ ןוא טנַאה רעטכער

 -ַאסקַאס ןליּפש טנעקעג טשינ רעמ ריא

 .לעשטנָאלָאיװ וצ ןעגנַאגעגרעביא ןוא ןָאפ

 ןייז טצנַאגרעד רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא

 קירוצ 1962 ןופ ןוא זירַאּפ ןיא גנודליב

 -רַאהליפ ןיא טליּפש רע ּוװ ,לארׂשי ןיא

 .ביבא-לת ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמ

 1. 880110581: ס0סעיט8161 1426 (107 יז),

 -ַאב .רעלדיפ -- דרַאנרעב ןָאטניװעל
 טבעלעג .עשרַאװ ןיא רעלדיפ רעטנַאק

 -מורַא טגעלפ ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
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 יד רעביא רעטסעקרָא ןַא סנייז טימ ןייג

 ןסַאג ןוא ףייה

 ז"ז) ןעװעג סע זיא ױזַא ; וָאקרוט סַאנָאי
5, 244). 

 -- ַאבויל יקציװָאלבוז לעװ יקציוועל
 -עג ןוא טבעלעג .ןיטסילָאס ןוא ןירעגניז

 .עירָאטַאװרעסנָאק רענליוו ןיא טנרעל

 ןכָאנ ןוא ןיו ןיא טרידוטש רעטעּפש

 -עג ריא ןיא טריטרעצנָאק ןעמוקקירוצ

 -פיוא טפָא ךיוא טגעלפ יז .טָאטש-ןריוב

 ענליוו ןיא ָאידַאר ןשיליוּפ ןיא ןטערט

 עשידיי ןוא סערעּפָא ןופ סעירַא טימ

 .רעדילסקלָאפ

 רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רָאי עטצעל סָאד

 ןיא תוחוכ-טּפיוה יד ןופ ןעוועג המחלמ

 -טסנוק רעשידיי רעוװעשרַאו) ?טקיוו,

 -גיז ןופ גנוטייל רעד רעטנוא (רעטַאעט

 יד טליּפשעג טָאה יז  .וָאקרוט טנומ

 עשינעדַאפדלָאג ייוצ ןיא סעלָארטּפױה

 "תימלוש , ןוא "אבכוכ-רב? ןעלקַאטקעּפס

 -ייטשעגייב ןעגניז םענייש ריא טימ ןוא

 -עטשרָאפ יד ןופ גלָאפרעד םוצ טרע
 .ןעגנול

 ןשיריל ַא טגָאמרַאפ טָאה יקציוועל ַאבויל

 ,רוטַארָאלַאק רעמַאזגיױב ַא טימ ןַארּפָאס

 קינכעט-גנַאזעג עטלקיװטנַא רָאג זיב ַא

 -ייצכיילג ןוא ןטקעפע עכעלרעסיוא טימ

 רעד קורדסיוא ןַא ןבעג וצ טייקיעפ ַא קיט

 ,טסקעט םענעגנוזעג ןופ טייז רעקיטסייג

 -עגנָא יז טָאה 1941--1929 ןרָאי יד ןיא

 רענליוו רעד ןיא סַאלק-גנַאזעג ןטימ טריפ

 טגעלפ ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ

 ףיוא טעטש ערעסערג ןיא ןרָאפסױרַא

 ,ןטרעצנָאק

 ןעוועג עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעשב

 רעד ןיא ןירערעלי-גנַאזעג ענליוו ןיא

 ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,לושקיזומ
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 -ַאיּפ ןוא פעילס םהרבא טנעגיריד ןופ

 יד ןעוו .שטיוװָאשריג ַארַאמַאט ןיטסינ

 ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא תוחוכ עשילַאקיזומ

 יד זיא ,ערעּפָא ןַא ןריפוצסיוא טיירגעג

 .ןעבויל ןרָאװעג ןבעגעגרעביא לָארטּפױה

 םעד טיירגעג טָאה ןיקשַאמרוד ףלָאװ)

 יקצינעקלֶא אמוא ,רָאכ ןוא רעטסעקרָא

 ,(סעיצַארָאקעד יד -- רעוועקצוס לחר ןוא

 ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא גָאט ןדעי זיא ַאבויל

 טעברַא רעד תעשב ןוא טעברַא-סגנַאװצ

 ,לָאר יד טרזחעג

 ןופ ןעמוקעגקירוצ יז זיא גָאט ַא םענייא

 ,ָאטעג ןיא קידנעײגנײרַא .טעברַא רעד

 -יצַאנ םעד ךרוד ןרָאװעג טכוזַאב יז זיא

 .ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןוא רערומ רעדרעמ

 טשינ ןייש עקיטכיל יד רעמ ןיוש טָאה יז

 .ןעזעג
 ּצ

 -ַאב ,ָאטעג רענליוו ןופ :ךוב ןייז ןיא

 -רעדיוש ריא רעוועקצוס םהרבא טביירש

 : טיוט ןכעל

 -עזקע ןופ ףעש רעקיטציא רעד ,סייוו..,

 טריפעגקעװַא ןעבויל טָאה ,קלוּפ-עיצוק

 ןקידבוט-םוי ,ןעיורג ןייז ןופ .רַאנָאּפ ןייק

 ןרעבליז ַא טקוקעגּפָארַא טָאה לטיה

 ,םינּפ ןייז ןופ רוטַאינימ ַא יו ,לדנברַאש

 ןבעל .ָאטױא םעד טריפעג ןיײלַא טָאה רע

 -יירד יד ,עטבילעג ןייז ןסעזעג זיא םיא

 גרובמַאה ןופ עקווָאּפַאטסעג עקירעיקיס

 יַאֹּפ ַא טרעכײירעג ןוא רענגעד ןעלע

 ,סָאריּפ

 -מורַא ןבָאה סָאװ ,ןטָארד יד ןייגכרוד םייב

 ךיז ןעלע טָאה ,רעבירג יד טמיוצעג

 לָאז יז ,ןעבויל ןלױפַאב ןוא טלעטשעגּפָא

 ןירעגניז יד ןעוו .טעקַאנ ןעוטסיוא ךיז

 ןעלע טָאה ןָאטעג טשינ ךיילג סע טָאה

 ,טעשַארטסעג ןוא זיּפש ַא ןגױצעגסױרַא

 טשינ ףכית ךיז טעוװ .ַאבויל ביוא זַא

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 יד ןכעטשסיוא ריא יז טעװ ןָאטסיױא

 ךיז טגעלפ לטימ ןבלעז םעד טימ ,ןגיוא

 טָאה קידנעטש טעמכ ןוא סייוו ןצונַאב

 ,ןָאטעגסיױא ךיז טָאה עבויל .ןפלָאהעג רע

 ןיא ןײרַא זיא יז .טעקַאנ ןעגנַאגעג זיא

 -ַאב ,עטיוט ןגעלעג ןענעז טרָאד .בורג

 ןבָאה טייז רעד ןופ .ךלַאק טימ ענעסָאג

 -ָאמ ןטימ רערומ ןוא סייוו טקוקעגוצ ךיז

 -וטס ענעזעוועג יד ,רענגעד ןעלע ,לקָאנ

 ,טעטיסרעווינוא רעגרובמַאה ןופ ןיטנעד

 םעד ןָאטעג םענ ַא רעטכעלעג ַא טימ טָאה

 -בכרוד ןליוק עירעס ַא טימ ןוא טַאמָאטיױא
 ."ןעבויל ןטינשעג

 זיא ןפוא ןקידהרומעו-םודס .ַאזַא ףיוא

 רענליוו ןופ לגיופגניז רעד ןעמוקעגמוא

 ר"ד ךרוד ןפורעגנָא יז טרעוו ױזַא) ָאטעג

 םילשורי :ךוב ןייז ןיא יקצעשזרָאװד קרַאמ

 .(םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד

 ,"זיגָא , ,ָאטעג רענליוו ןופ : רעוועקצופ .א
 -ַאק טקרעמש ; (128--125 ז"ז) 1946 עװקסָאמ
 ר"ד ; (227 'ז) ענליוו ןברוח : יקפניגרעשט
 ןיא אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ
 ,257 ,249 ,234 ,165 ז"ז) םוקמוא ןוא ףמַאק
 -לת ,ךוברָאי : רעװָאקַאטרַאט .א .דער ; (8
 -רעשטַאק .ש ;} (341 ,240 ז"ז) ,1967 ביבא
 ,ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל : יקסניג
 : װַאקרוט סַאנַאי } (34 'ז) 1948 קרָאי-וינ
 1952 סערייא-סָאנעוב ,ןרעטש ענעשָאלרַאפ
 ןופ ךובגָאט : קורק ןאמרעה ; (68--63 ז"ז)
 .(450 ,443 ,402 ,139 ,136 ז"ז) ָאטעג רענליוו

 -ַאמַא-רעקיומ -- לטָאמ יקצישטנעל
 -וָאקרטָאיּפ ןיא טבעלעג .טנעגיריד ,רָאט

 -רַאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא קסלַאנובירט

 טריזינַאגרָא .ןדיי ןשיוװצ קיזומ ןטײרּפש

 -לעזעג רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ייב

 -רָא-ןילָאדנַאמ ַא טָאטש רעד ןיא טפַאש

 ףיוא ןטערטסױרַא טגעלפ סָאװ ,רעטסעק

 ,ןטייקכעלרעייפ ענעדישרַאפ



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 רעטייל רעשילַאקיזמ רעד ךיוא ןעוועג

 סָאװ ,זיירק ןשיטַאמַארד ןקיטרָא םעד ןופ
 עוויסנעטניא עליבַאטס ַא טריפעג טָאה
 .טייקיטעט

 וװָאקרטָאיּפ : ןַאל ילתפנ ןוא ץלַאמ םקעי .דער
 רעװַאקרטעיפ ,ךוב:רוכזי ,יקסלַאנובירט
 ,597 ז"ז) 1965 ביבא-לת ,טפַאשנַאמסדנַאל

8, 599), 

 ,טסינַאיּפ --- (1941--1880) ףעזוי רערעל
 -עג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד-ערעּפָא

 ןיא ןוא ,עילָאדָאּפ ,ץעינעימַאק ןיא ןריוב
 -עג .גרעבמעל ןייק ןעמוקעג רעטלע ןגנוי

 רָאש ךורב ןזח ןטמירַאב םייב ןעגנוז

 ןיא טנרעלעג רעטעּפש ןוא (1904---1823)

 -ילַאג; רעד ןופ עירָאטַאװרעסנָאק רעד

 -מעל ןיא "?טפַאשלעזעג-קיזומ רענַאיצ

 -ָאפ ךורב ןזח םייב טנרעלעג ךיוא .גרעב

 -ַאפעגסױרַא 1908 ןיא .רעלטסניק-שטַאג

 טָאה רע ּוװ ,ןזיוּפ ןייק ןרָאװעג טרעד

 טנעגיריד ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונעגרעביא

 -כיילג ןוא עטערעּפָא רעקיטרָאד רעד ןופ

 -טול; רָאכ ןטשימעג םעד טריפעג קיטייצ

 ןעמוקעגקירוצ 1911 ןיא .(12:018) "ַאינ

 עטיירב ַא טלקיװטנַא ןוא גרעבמעל ןייק

 ,טייקיטעט עשילַאקיזומ

 -עג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעשב

 המחלמ יד ןעוו ,רעטעּפש ןוא ןיוו ןיא ןעוו

 ףיוא ךיז רע טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה

 לָאמ סָאד .גרעבמעל ןיא טצעזַאב יינ'ס

 -עּפ ,ןיטסינַאיּפ -- ַאינָאט רעגנילדַאמ
 קיזומ טנרעלעג ןוא ןגיוצרעד .ןיגָאגַאד

 -עּפש .עירָאטַאװרעסנָאק רעגרעבמעל ןיא
 דָאנַאיּפ עכיירגלָאפרעד ןעוועג יז זיא רעט
 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא יז .ןירערעל
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 ןסיורג; ןופ טנעגיריד ןרָאװעג רע זיא

 -יריד -- 1922 ןופ ןוא *רעטַאעט-ערעּפָא

 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןופ טנעג

 "עג 1941--1929 ןרָאי יד ןיא .גרעבמעל

 ןסיורג; ןופ טנעגיריד-טּפיוה רעד ןעוו

 -מעל ןיא ?רעטַאעט-טעלַאב-ןוא-ערעּפָא

 .גרעב

 דיי רעמערַאװ ַא ןעוועג זיא רערעל ףעזוי

 טימ טקַאטנָאק ןיא ןעוועג ןרָאי עלַא ןוא
 סָאד רע טָאה לעיצעּפס .סרעקיזומ עשידיי

 רעשיגָאגַאדעּפ ןייז ןיא ןליפ טזָאלעג

 "מעל ןיא טוטיטסניא-קיזומ ןיא טייקיטעט

 -ידיי ךס ַא טנרעלעג ןבָאה סע ּוװ ,גרעב

 רע זיא ןרָאי עטצעל יד .רעליש עש

 -יד ןוא סַאלק-ערעּפָא ןופ רעטייל ןעוועג

 עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ רעד ןיא טנעגיר

 -מעל ןיא יקסװָאנַאמיש לָארַאק ןופ ניא

 ,גרעב

 -קיומ עטסבושח יד ןופ רענייא ןעוועג

 רעד ןיא גרעבמעל ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ ןופ הפוקת

 -רַאפ רע טָאה ןפַאש ןוא טעברַא ןייז טימ

 -קעלָאק רעשידיי רעד דובכ ךס ַא טּפַאש
 ,טָאטש רעד ןיא טעטיוויט

 1924 רעבמעטּפעס ,עשרַאװ יטלעוו-םינזח יד,

 .(18 'ז)

 1,600 '18606ו1572 13128702עץ1 : יצנעשס(1

 20180ש 1 סטסָצ ש 201806 ש אזא } 48

 טט161 (160 יז,

 -סיטרַא-שירַארעטיל, םייב עיצקעס-קיזומ

 קידנעייז ,גרעבמעל ןיא "דנַאברַאפ ןשיט

 ,רָאכ ןופ ןירָאטַאינַאּפמָאקַא עליבַאטס יד

 -יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא זיא יז

 ,עיצַאּפוקָא
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 ,ןיטסינַאיּפ --  ַארַאברַאב עװלַאמ
 .רעד ןוא ןריובעג .ןירָאטַאינַאּפמָאקַא

 רעד ןיא טנרעלעג .עשרַאװ ןיא ןגיוצ

 רעד ייב עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ

 -בעעג .שטיוועקצוב ַאיפָאז ןירָאסעּפָארּפ

 ןוא 1938 רָאי ןיא סַאלקיָאנַאיּפ טקיד

 ןירָאטַאינַאּפמָאקַא יו ןרָאװעג טנַאקַאב

 ,ןטסילַארעמַאק ןוא ןטסילָאס ןופ

 -ןטַאר ןיא ןעועג המחלמ רעד תעשב

 ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ דלַאב ןוא דנַאברַאֿפ

 -גָא ,ָאידַאר ןשיליוּפ ןיא טעברַאעג ןליוּפ

 ןוא ןעגנורעייפ עשידיי ןיא ןעמונעג לייט

 א ןעוועג ןוא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק

 -ָאידַאר עשידיי יד ןופ ןירעטעברַאטימ

 .עשרַאװ ןיא סעיצידיוא

 וו ,לארׂשי ןיא ךיז יז טניפעג 1957 ןופ

 -עט רעשיגָאגַאדעּפ טימ ךיז טמענרַאפ יז

 עטנַאקַאב ןרינַאּפמָאקַא טימ ןוא טייקיט

 עקידגעטש יד ךיוא זיא יז .רעגניז עשידיי

 -ןירָאטַאטיצער רעד ןופ ןירעטײלגַאב

 .ןיטסעק הסדה ןירעלטסניק

 ,,נוסיט1צמש 12/4618116"* -- 7.11,1958

 ,גָאגַאדעּפ ןוא רעלדיפ --- וחילא ןיקלַאמ
 טנרעלעג .דנַאלסור ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 -רעסנָאק רעגרוברעטעּפ רעד ןיא קיזומ

 עשידיי עּפורג רעד וצ טרעהעג .עירָאטַאװ

 -עג; יד טעדנירגעג ןבָאה סָאװ ,סרעקיזומ

 -סור ןיא "?קיזומ רעשידיי רַאפ טפַאשלעז

 -ער רעשיטסיוועשלָאב רעד ךָאנ .דנַאל

 ךיז ןוא דנַאלסור ןופ קעװַא עיצולָאװ

 עשידיי יד ןעוו .ענליוו ןיא טצעזַאב

 -עג טָאה ענליוו ןיא טפַאשלעזעג-טסנוק

 -ַאװרעסנָאק-קיומ עשידיי ַא טעדנירג

 -עגנייא ןיקלַאמ רָאסעּפָארּפ זיא ,עירָאט

 ,גנוטייל יד ןעמענוצרעביא ןרָאװעג ןדָאל

 טלַאטשנַא םעד טָאה ןיקלַאמ רָאסעּפָארּפ

 ןוא טקַאט ןוא שינעטנעק טימ טריפעג

 -ידיי ןופ רעטנעצ ַא ןיא טלדנַאורַאפ םיא

 ןעוװעג ךיוא זיא .רוטלוק-קיזומ רעש

 ,ץפח ַאשַאי ןופ סרערעל יד ןשיווצ

 טוטיטסגיא-קיזומ רעשידיי רעד : ריּפַאפ .א

 ,רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ , -- ענליוו ןיא

 יד, }1924 ילוי ןט5 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק
 .(20 יז) 1924 יַאמ עשרַאװ ,"טלצוו-םינזח

 ןוא רעגניז -- (1963--1889) קחצי ןַאמ

 ןיא ןריובעג .רָאנעט רעשיטַאמַארד ,ןזח

 ןרָאי עגנַאל ןוא ץלעק ייב ,עצישַאלַאשזד

 ןזח עקָארק ןיא ןטנַאקַאב םייב ןעגנוזעג

 -עג טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .עקרעזייל
 -רעסנָאק רעװעקָארק ןיא גנַאזעג טנרעל

 ייב עילַאטיא ןיא רעטעּפש ןוא עירָאטַאװ

 -וקעג רע זיא 1912 ןיא ,ילעטרָאק .ּפָארּפ

 ךשמ ןיא טָאה רע ּוװ ,גרעבמעל ןייק ןעמ

 רעקיטרָאד רעד ןיא ןעגנוזעג רָאי 15 ןופ

 -טּפױה יד ןיא ןטערטעגסױרַא .ערעּפָא

 יז ןשיווצ ,סערעּפָא קיצרעפ ןופ סעלָאר

 ידק ,"ַאקסָאט; ,יןעמרַאק; ,"ַאדיאַא; ןיא

 .ַאאא ?ןטָאנעגוה,, ,"ןידיי

 1927 ןיא ןוא ןיוו ןיא ןטערטעגסױרַא טּפָא

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןיא ןעמונעגלײטנָא

 ,ןעמָאנטלעוװ ַא טימ רעגניז ןופ טרעצנַאק



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -- קיצּפיל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 -ערפער טלָאמעד טָאה רע .,דנַאלשטייד

 .ןלױּפ טריטנעז

 תבש-רמוש ַא ןעועג ןרָאי עלַא זיא רע

 טָאה .תונזח וצ ןגיוצעג םיא טָאה סע ןוא

 -א ןרָאװעג ןוא ענעצס יד טזָאלרַאפ רע

 ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,ןירב ןיא רָאטנַאקרעב

 -פיוא ןוא לארׂשי-ץרא טכוזַאב 1934 ןיא

 רעשיגרוטיל ןופ ןטרעצנָאק טימ ןטערטעג

 ןיא טנוװַאדעג ךיוא .קיזומ רעשידיי ןוא

 ךיוא יװ ,ףָאגנעזיד ריאמ ןוא ,"םש-להוא;

 ןשיווצ ןעוועג ןענעז ,קילַאיב ןמחנ םייח

 ןעוועג הלוע 1929 ןיא .ןטסַאיזוטנע ענייז

 ,הפיח ןיא ןוח ןרָאװעג ןוא לארׂשי ןייק

 | ."יזכרמ תסנכ תיב, ןיא

 טימ ןעוועג ןעקנָאשַאב זיא ןַאמ קחצי

 -ַאיד ןסיורג ַא ןופ עמיטש רעקיטכעמ ַא

 -ינכעט ןייק ןופ טשינ סייוו סָאװ ,ןָאזַאּפ

 ןעגנוצענערגַאב ןוא ןטייקירעװש עש

 ךיז רע טָאה םעד ץוחַא .ןעגניז ןתעשב

 רעמערַאוװ:שידיי ןייז טימ טנכייצעגסיוא

 שינעטנעק רעפיט ןוא עיצַאטערּפרעטניא

 תואחסונ עלענָאיצידַארט טכע יד ןופ

 זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא .הליפתה
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 ןרָאװעג טנכייצַאב רע
 .ָאזורַאק רעשידיי

 :טעטיּפע ןטימ

 -ובו בושיה יצולחל הידּפולקיצנא : רהדת דוד
 רמאמ : ןוסקילג .מ ר"ד ; 1950 ביבא-לת ,וינ
 -לָאטס ןתנ ; 1924 ראורבפל 26 םוימ י"ץראה ,ב
 ,(204 'ז) ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינ

 ןוא טסילָאס ,רעלדיפ -- לאפר עננַאמ
 ןופ .ָאקשטילעיװ ןיא ןריובעג .גָאגַאדעּפ

 קעװַא רעטעּפש .לדיפ טנרעלעג זייוודניק
 .קיזומ טרידוטש טרָאד ןוא ןילרעב ןייק

 ןעמוקעגקירוצ ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 .עקָארק ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןליױּפ ןייק
 יב לושקיזומ רעד ןיא רערעל ןרָאװעג

 -גוא ,?טפַאשלעזעג-קיזומ רעשידייא רעד

 -רעה-דלָאנרַא ר"ד ןופ גנוטייל רעד רעט

 -עגפיוא ןילַא טּפָא ןוא ַאשזור ןייטש
 ךיוא טָאה רע .ןטרעצנָאק ףיוא ןטערט
 -רעמַאק ַא טימ טריגיריד עקָארק ןיא
 ,רעטסעקרָא

 ןירעגניז -- (-- 1929) ַאיפָאס רַאמ

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג .ןיטסירָאלקלָאפ

 -יָעפ ןזיװעגסױרַא זייוודניק ןופ .עשרַאװ

 -סקלָאפ רעד ןיא ןיוש ,גנַאזעג וצ ןטייק

 ןוא ןעגנורעייפ ןיא ןעמונעגליײטנָא לוש

 .ָאלָאס ןעגנוזעג

 -למ רעד ךָאנ ןוא ,ןרָאװעג טעװעטַארעג

 ָאד .סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוקעג המח

 ייב גנודליב-עמיטש טנרעלעג יז טָאה

 ןפַאשרַאפ ךיז ןוא ןירעּפלַאג ַאשַאי .ּפָארּפ

 ,רעקלעפ ןופ רעדיל ןופ רַאוטרעּפער א

 ,עמיטש-טלַא עקידנעגנילק ַא טגָאמרַאפ יז

 סױרַא טפור ןוא ךייוו ןוא טכייל טגניז

 עטוג ַא יז טָאה םעד וצ .ןליפעג עמערַאװ

 ןופ טייקינייא יד ּפָא טיה ןוא עיצקיד

 טזָאלעגסױרַא טָאה יז .גנַאלק ןוא טרָאװ

 ןיא טפָא טגניז .רעדיל ןטַאלּפ עכעלטע
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 רעד ןשיווצ רעלוּפָאּפ זיא ןוא ָאידַאר

 .עניטנעגרַא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 -- (רעגניטכַאמ) אקנערַאס ָאגרַאמ
 יד ןשיװצ .עמיטשדןַארּפָאס .ןירעגניז

 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק

 -ברוד:טשינ ַא .ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא

 -יעפ ענעריובעגנייא ,טנעלַאט רעכעלטינש

 -ָאלָאק ענייש םַאנסיוא ןוא קיזומ וצ ןטייק

 ,עמיטש-רוטַאר

 ןיא ןעוועג עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב

 .ָאטעג רעװעשרַאװ

 ז"ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וַאקרוט סַאנַאי
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 ,טסינַאיּפ -- בוקַאי ,קַאשז רָאמרַאמ

 טגעלפ .עקָארק ןיא טסינַאיּפ רעטנַאקַאב

 ןלַאטישטער ענעגייא טימ ןטערטסױרַא

 ןופ רעטעברַאטימ רעליבַאטס ַא ןעוועג

 ,ָאידַאר ןשיליוּפ

 -רעטניא .ןירעגניז -- אילוי אקצערַאמ
 -עג .דילסקלָאפ ןשידיי ןופ ןירָאטַאטערּפ

 -עגנָא .גרעבמעל ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריוב

 גנוטייל רעד רעטנוא לּפמעט ןיא ןביוה

 -עּפש ןוא לעּפמיג ףלָאדַא טנעגיריד ןופ

 רעד ןיא קיזומ ןוא גנַאזעג טנרעלעג רעט

 "יש לָארַאק ןופ נ"א עירָאטַאװרעסנָאק

 -למ רעד ךָאנ .גרעבמעל ןיא יקסוװָאנַאמ

 ןיא רעטעּפש ןוא ןליוּפ ןיא יז טָאה המח

 עשידיי סָאד טײרּפשרַאפ רעדנעל ערעדנַא

 -ניז ןוא ןטרעצנָאק קידנבעג ,דילסקלָאפ

 ןעגנורעייפ ענעדישרַאפ תעשב קידנעג

 -רוטלוק עשידיי יד ךרוד עטנדרָאעגנייא

 טָאה יז .רעטרע יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא

 -ירַא ףיוא ןרָאי ערעווש יד טכַאמעגכרוד
 .ןטנעמוקָאד עש

 ןלױוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -רע יד ןופ ןעוועג זיא ַאקצערָאמ ַאילוי

 "עג ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק עשידיי עטש

 רעד טרָאװ שירעלטסניק רעייז טגנערב

 -יפיד עשטייד יד ןיא הטילּפה-תיראש

 ,סרעגַאל

 -ירעמַא-םורד יד ןיא טרילָארטסַאג טָאה

 -עג טייצ עסיוועג ַא ןוא רעדנעל רענַאק

 ךיז טניפעג יז .סערייא-סָאנעוב ןיא טניוװ

 ,לארׂשי תנידמ ןיא טנייה

 -ַאיּפ -- טַאקָאװדַא ,ףלָאדור יקצערָאמ
 .רעטסעקרָא-רעמַאק ןופ טנעגיריד .טסינ

 -מעל ןיא טנרעלעג ןוא ןרָאװעג ןגיוצרעד

 קיטייצכיײלג ןוא ירוי טקידנעעג .גרעב

 עגנוי יד וצ טרעהעג .קיזומ טנרעלעג

 -ילע םייב עיצקעס-קיזומ רעד ןופ סרעוט

 ןיא ?דנַאברַאפ ןשיטסיטרַא-שירַארעט

 םעד טריגיריד ןוא טריפעגנָא .גרעבמעל

 ,רעטסעקרָא-רעמַאק

 רַאפ טייקיטעט רענעבעגעגרעביא ןייז טימ

 ןסירעגטימ רע טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד

 רעקידנטעברַא רעד ןופ ןטנעמעלע עגנוי

 תבוטל טריזיויטקַא ייז ןוא ץנעגילעטניא

 קיומ ןטײרּפשרַאפ ןופ קנַאדעג םעד

 ,גרעבמעל ןיא ןדיי יד ןשיווצ

 -ערעל-קיזומ -- ַאנילַאה שטיװָאקרַאמ
 ריא ןעמוקַאב יז טָאה שזדָאל ןיא .ןיר

 -ימ ריא ךיוא יוװ גנודליב ענײמעגלַא

 רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .ןסיוו ןשילַאק

 טָאה יז ּוװ ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג המחלמ

 רעד .טעטרַאװק ךירטש ַא ןפַאשעג

 ןופ ןרָאװעג טנעקרענָא זיא טעטרַאווק

 "ףיסימָאק-סעזערפמיא עלַארטנעצ, רעד

 -כערַאב זיא סָאװ ,עּפורג ַא יו ,ָאטעג ןיא

 .ךעלטנפע ןטערטוצפיוא טקיט

 ז"ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וװָאקרוט סַאנַאי
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 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ,רעלדיפ -- (1941--1905) םוקַאי דנומ
 ןיא ןריובעג .גָאגַאדעּפ ןוא טנעגיריד

 יד ייב לדיפ טנרעלעג ןוא ,עיצילַאג ,ירטס

 ןעמוק ןכָאנ .סרערעל-קיזומ עשיטָאטש

 -טרעצנָאק ןרָאװעג דלַאב ,גרעבמעל ןייק

 רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןיא רעטסיימ

 -קיזומ רעד ייב ָאירט ןופ דילגטימ ןוא

 -יריד 1922 ןופ .טָאטש ןיא טפַאשלעזעג

 רעטייל-קיזומ ןוא עטערעּפָא ןופ טנעג

 "מעל ןיא סרעטַאעט עשיטָאטש יד ןופ

 -ליפ ןופ טנעגיריד 1926 ןופ ןוא גרעב

 "יבלעז רעד ןיא .רעטסעקרָא ןשינָאמרַאה

 -רעסנָאק רעד ןיא רָאסעּפָארּפ טייצ רעק

 .יקסװָאנַאמיש לָארַאק ןופ נ"א עירָאטַאװ

 ןעוועג רע זיא 1941--1929 ןרָאי יד ןיא

 -טעלַאב-ןוא-ערעּפָא ןסיורג ןופ טנעגיריד

 -נײרַא ןכָאנ דלַאב .גרעבמעל ןיא רעטַאעט

 טרינרעטניא רע זיא ןשטייד יד ןופ ןעמוק

 ,טעדרָאמרעד םעד ךָאנ ץרוק ןוא ןרָאװעג

 -רעּפ עקיטכיל ַא ןעוועג זיא דנומ בקעי

 דובכ טגנערבעג טָאה סָאװ ,טייקכעלנעז

 ,גרעבמעל ןיא בושי ןשידיי םעד ןעזנָא ןוא

 1 60מ '1246069/2 13189520עש/8 : ענק, 1

 20180ש 1 סססצ ש 001806 שש 418 1 88

 טט1680 (197 ן)}} תנ 1"עומ 116601201:
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 1945 (33 יז

 ןופ ןוז .ןזח -- השמיםחרבא סעקשומ

 טָאה סָאװ ,רעטּפַא אביקע 'ר ןזח ןטמירַאב

 רעשידיי ןופ טייק יד ןגיוצעג תורוד ןופ

 -ַאּפָא) טּפַא ןיא ןריובעג .תונזח ןוא הניגנ

 -רטעיפ ןיא טבעלעג רעטעּפש ןוא (ווָאט

 זייוודניק ןופ .עצװָארטסָא ןיא ןוא ווָאק

 טּפַאזעגנייא ןוא רעטָאפ םייב ןעגנוזעג

 רעד ןופ השורי-הניגנ עצנַאג יד ךיז ןיא

 ךס ַא טרינָאּפמָאק רעטעּפש .החּפשמ

 -רושמ ענייז ןוא סעיציזָאּפמָאק-תוליפת
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 -יא טײרּפשרַאפ ייז ןבָאה םידימלת-םיר

 ,ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעב
 רָאטיזָאּפמָאק ליזַארב ןיא רעטנַאקַאב רעד

 ןיא טָאה ַאריעקיס עזָאשז טנעגיריד ןוא
 -שומ השמ-םהרבא ןופ סעיציזָאּפמָאק יד
 ןשילַאקיזומ ןטנַאסערעטניא ןענופעג סעק
 ןוא רָאכ רַאפ טעברַאַאב ייז ןוא ףָאטש
 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס

 -רטעיּפ :ןַאל ילתפנ ןוא ץלַאמ םבקעי .דער

 .(299 'ז) ךוב-רוכזי ,יקסלַאנובירט ווָאק

 -מָאק-סקלָאפ -- עמולב לעבוַאפ"סעקשומ
 -בא ןופ רעטכָאט .ןירָאטַאמַא ,ןיטסינָאּפ

 -רטעיּפ ןיא ןריובעג .סעקשומ השמ-םהר

 -וװָארטסָא ןיא טבעלעג רעטעּפש ןוא ווָאק

 -טָאטש ןעוועג זיא רעטָאפ ריא ּוװ ,עצ

 -רע עריא ןעמוקַאב יז טָאה םיא ייב .ןזח

 רעמורפ רעד ןיא .קיזומ ןגעוו תועידי עטש

 םעד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא יז טָאה םייה

 ,חסונ ןלענַאיצידַארט ןשידיי םעד ןופ םעט

 זיא יז ּוװ ,שודָאל ןיא טנרעלעג רעטעּפש

 ןיא גנַאזעג ןופ ןירערעל ןרָאװעג ךיוא

 ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא .ןלוש עשידיי

 גָאט ןקיטנייה ןזיב ןוא ליזַארב ןייק קעװַא

 .ָאריענַאשז-עד-ָאיר ןיא יז טניווװו
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 ןופ ןטסקעט וצ קיזומ טרינָאּפמָאק יז
 -רעד זיא 1968 רָאי ןיא .סרעטכיד עשידיי
 ןכרוד ןבעגעגסױרַא) ,ביבא-לת ןיא ןעניש

 ריא (גַאלרַאפ-ץרּפ .ל .י

 .רעדיל עשידיי

 ןופ גנולמַאז

 -ץרּפ .ל .י ,"רעדיל עשידיי ןופ גנולמַאז ,
 "שזַאק .ש .ח .דער ; 1968 ביבא-לת ,גַאלרַאפ
 ןיא ןלוש-ָאשיצ ןופ ךוב-רוכזיירערעל : ןַאד
 ,(564 'ז) ןלוּפ

 -זַאשזד ,טסינַאיּפ -- ןַאעל ךַאבטלעטימ
 יד טקידנעעג ןוא טנרעלעג .רעקיזומ

 -ָאנ ןפיוא לושכיוה רעד ןיא סַאלקיָאנַאיּפ

 טָאה רע .עשרַאװ ןיא ןעּפָאש ןופ ןעמ

 -ַאקירעמַא ןופ ןעמטיר יד ןעמוקַאב ביל

 ןפַאשעג עטשרע יד ןופ ןוא זַאשזד רענ

 **סיז:סצ .רעטקַארַאכ ַאזַא ןופ לבמַאסנַא ןַא

 -זַאשזד עטסעב יד ןופ ןעוועג זיא 2064"

 זיא גנוטייל יד ,ןליוּפ ןיא סרעטסעקרַא

 -עגטימ רעטעּפש .טנעה ענייז ןיא ןגעלעג

 -טנָארפ, סרעטסעקרָא יד טימ טעברַא

 .גניסעמ ןַאמָאר ןופ ןוא "ןַאמייה

 .עקירעמַא ןייק קעװַא זיא רע

 1. 240110811: (ססטערט84001 2822 (104 'ז).

 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 -ָאס ,טסינַאיּפ -- װַאלסישטעימ ץנימ
 -רעד ןוא ןריובעג .גָאגַאדעּפ ןוא טסיל

 ןיוו ןיא קיזומ טנרעלעג .עקָארק ןיא ןגיוצ

 ןכָאנ .שטיװעלַאל ישזעי רָאסעּפָארּפ ייב

 רעקיטעט ןעוועג עקָארק ןייק ןעמוקקירוצ

 ,טסינַאיּפ

 גרעבמעל ןיא ןעוועג המחלמ רעד תעשב

 .ןרָאװעג טעװעטַארעג ןוא

 טסילָאס ,טסינַאיּפ -- דלָאּפַאעל רעצנימ
 -ָארּפ ייב ןיוו ןיא טנרעלעג .גָאגַאדעּפ ןוא

 ידע ייב ןוא שטיװעלַאל ישזעי רָאסעפ

 ןייק ןעמוקעגקירוצ .ןַאמרעױטש דרַאװ

 .גרעבמעל ןיא טניווועג ןוא ןליוּפ

 -עג ןוא רערעלדָאנַאיּפ רעטנַאקַאב ןעוועג

 רעשיכולמ רעד ןיא סַאלקיָאנַאיּפ טריפ

 -ַאק ןצנַאג ַא ןגיוצרעד .עירָאטַאװרעסנָאק

 ,ןטסינַאיּפ עגנוי רעד

 רָאי ןיא ןשטייד יד ךרוד טכַארבעגמוא

2, 

 םנ  ז"גגמ 16602'1ת: 2291242 2906

 ןיאסוט814168, 0606. 2978. 1400. 186

 םנעש ס0.4.2.2. 1662 1945 (33 יז);

 טסילעשטנָאלָאיװ -- דערפ ַאטסידָאלעמ
 -יזומ ַא ןופ טמַאטשעג .טסישזדנַאב ןוא

 ןרָאא רעקיצנַאװצ יד ןיא .החּפשמ-רעק

 ,קיזומצנַאט ןופ ןעלבמסַאנַא טעדנירגעג

 רענייא יו ,טנכעררַאפ םעד בילוצ טרעוו

 ןיא קיזומזַאשזד ןופ ןרָאסרוקערּפ יד ןופ

 רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא .ןלױּפ

 דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןעוועג המחלמ-טלעוו

 ינעג ןופ ײמרַא רעד טימ רעטעּפש ןוא

 ,לארׂשי-ץרא ןייק סױרַא סרעדנַא

 -נעה ,לעשטנָאלָאיװ -- ַאטסידָאלעמ דערפ

 -רעטעּפ ישזעי ןוא לדיפ -- דלָאג קיר

 ַא ןפַאשעג ןבָאה --- ָאנַאיּפ --- יקסרובס

 יד ןיא טריטרעצנָאק טָאה סָאװ ,ָאירט



 ןלױוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 יע ןיא ןוא לארׂשי-ץרא ןיא ןרָאי-המחלמ

 טימ ךיז טָאה סרעדנַא לַארענעג .ןטּפיג

 -יפָא עקיטכיו תעשב ןוא טסיורגעג ייז

 טליּפשעג ייז ןבָאה סעמַאנפיוא עלעיצ

 ,טסעג יד רַאפ

 ,לארׂשי ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 1. 286110811: 0סץיט2061 72

 10ג) ,

 (,95 ז"ז

 רעגניז-ערעּפָא -- ןָאעל װַאדעמַאלעמ
 "סור ןיא טנרעלעג ןוא ןריובעג .ןזח ןוא

 ןבָאה סָאװ ,עקינייו יד ןופ ןעוועג .דנַאל

 ןוא עװקסָאמ ןיא ןעניווו וצ טכער טַאהעג

 -ַאװרעסנָאק רעקיטרָאד רעד ןיא ןענרעל

 -רָאנעט רעקיזיר ןייז קנַאד ַא .עירָאט

 טָאה קינכעטיגנַאזעג רעטוג ןוא עמיטש

 -ןזח ןעוועג .ןעמָאנטלעװ ַא ןעמוקַאב רע

 ןיא עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןיא ישאר

 .עזַאמ ברה ןופ טייצ רעד ןיא עװקסָאמ

 -גיז-ערעּפָא ןעוועג עיצולָאװער רעד ךָאנ

 דנַאלסור ןופ ןרָאפסױרַא ןכָאנ ןוא רעג

 ענעדישרַאפ ןיא טריטרעצנָאק רע טָאה

 עשידיי ןוא סעירַא קידנעגניז ,רעדנעל

 .רעדיל-סקלָאפ

 ןיא טַאהעג רע טָאה גלָאפרעד ןסיורג

 -וצ טריטרעצנָאק טָאה רע ּוװ ,עשרַאוו
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 -יס רעסיורג רעד ןופ רָאכ ןטימ ןעמַאז

 דוד ןופ גנוטיל רעד רעטנוא עגָאגַאנ

 טלָאמעד םיא טָאה עסערּפ יד .טַאטשנזיײא

 .?ָאורַאק רעשידי רעד, יו טנכיײצַאב

 -ַא זיא רע ּוװ ,ןּפרעװטנַא ןיא 1928 ןופ

 עגָאגַאניס:טּפיוה רעד ןופ רָאטנַאקרעב

 ."תד ירמוש, הליהק רעד ןופ

 טימ שטנעמ ַא זיא ווָאדעמַאלעמ ןָאעל

 רעשילַאקיזומ ןוא רענײמעגלַא רעכיוה

 "וט תודימ ןוא ןסיוו ליפ טימ ,רוטלוק

 -נעזרעּפ עטסנעש יד ןופ זיא רע .תוב

 ,ןּפרעװטנַא ןשידיי ןיא ןטייקכעל

 1925 רַאונַאי עשרַאו ,"טלעוו-םינזח יד,

 ,"טלעוו םינזח יד ןוא לוׁש יד, ;(21 'ז)

 .(13 יז) 1938 רעבמעווָאנ עשרַאװ

 -- (1942--1897) םיכַאָאי ןָאסלעדנעמ
 ,גָאגַאדעּפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק ,טסינַאיּפ

 -קיזומ ןיא טנרעלעג .עשרַאװ ןיא ןריובעג

 קירנעה ןרָאסעּפָארּפ יד ייב טוטיטסניא

 ןַאיצילעפ ןוא (1942--1870) יקסנעיּפָא

 רעקִיעפ ןעוועג ,(1929--1865) יקסּפָאש

 ןביירש ןביוהעגנָא ירפ ןוא רעקיטערָאעט

 ןיא טנרעלעג רעטעּפש .קיזומ-רעמַאק

 רעקיסיירד יד ןיא .זירַאּפ ןיא ןוא ןילרעב
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 -עג ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ ןרָאי

 -קיזומ רעשידייא רעד ןיא וויטקַא ןרָאװ

 -עט טנרעלעג .עשרַאװ ןיא ?טפַאשלעזעג

 -עפעש ןעוועג ןוא עינָאמרַאה ןוא עירָא

 .עיציזָאּפמָאק ןופ טיבעג ןפיוא שיר

 ןעוועג המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןתעשב

 ךיז .ָאטעג ןיא ןבילבעג ןוא עשרַאו ןיא

 רעמונ סַאג-ַאנלעשזד ףיוא ןטלַאהַאבסיוא

 ַא ןופ ןרָאװעג ןענופעג זיא רע זיב ,

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא ץעיװָאּפַאטסעג

 ןענעז רָאי 25 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו

 -ץָאּפ עשינָאפמיס ןוא סעטִיוס ענייז ןיוש

 -עשרַאװ ןכרוד ןרָאװעג טליּפשעג סעמ

 רעד ןיא .רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ רעוו

 טָאה ןילרעב ןיא ןענרעל ןייז ןופ טייצ

 זיא סָאװ ,טעטרַאװק ַא ןבירשעגנָא רע

 -טָאר, ןטנַאקַאב ןופ ןרָאװעג טליּפשעג

 | ,עּפָאריײא ןיא ?טעטרַאוװק

 -רַאפ זירַאּפ ןיא טָאה ןָאסלעדנעמ םיכַאָאי

 -מיס ןוא עלַארעמַאק עכעלטע טכעלטנפע

 -רַאפ-?לעיעלּפ, ןיא) ןעגנופַאש עשינָאפ

 ןבעל םייב ןייז קנַאד ַא ןענעז סָאװ ,(גַאל

 -נַאגרעד ,רעטסעוװש רענעבילבעגרעביא

 ןופ נ"א עימעדַאקַא-קיזומ רעד וצ ןעג

 .םילשורי ןיא ןיבור

 -סעקרָא ןשינָאפמיס ןופ טרעצנָאק ַא ףיוא

 ןיא םילשורי ןיא ?לארׂשי-לוק, ןופ רעט

 ןטס29 םעד (צ-אז.0.8.) ?ַאקמיא ,, ןופ לַאז

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא ,1968 רעבמעטּפעס

 םעממממסמנ6) ?עינָאפמיס עלַארעמַאק , ןייז

 גנופאש רעד טימ טריגיריד .(46 6226

 .ןַאדָאר ידנעמ טָאה

 -דיפ -- (1942--1902) קירנעה גניטעמ

 ןיא ןריובעג .טנעגיריד-רעטַאעט .רעל

 ,סרעקיזומ החּפשמ ַא ןופ טמַאטש .שזדָאל

 ירפ ןוא רעטלע ןגנוי ןופ לדיפ טנרעלעג

 ןעוועג .רעטסעקרָא ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -גנַאל ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ
 רעטעּפש ןוא טנַארטסעקרָא רעקירעי
 -ידיי ןופ סרעטסעקרָא ןופ טנעגיריד ךיוא
 .שזדָאל ןיא ןעלבמַאסנַא-רעטַאעט עש

 טניווועג המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד

 םעד טריפעג טרָאד ןוא שטיוװָאנַארַאב ןיא

 -עגנָא ךיוא טָאה רע .רעטסעקרָא-טָאטש

 ,סרעטסעקרָא-לוש טימ טריפ

 ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 -- (?-- 1905) װַאלסישטעימ גניטעמ
 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .טסילעשטנָאלָאיװ

 -נייוועגרעסיוא ןזיװעגסױרַא .שזדָאל ןיא

 רעטלע ןיא ןוא קיזומ וצ ןטייקיעפ עכעל

 -נָאלָאיװ יד טקידנעעג רָאי ןצפופ ןופ

 -קיזומ רעװעשרַאװ רעד ןיא סַאלק-לעשט

 .קניצ .פָארּפ ייב ,עירָאטַאװרעסנַאק

 -ערעּפָא ןיא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,קניצ

 .ןרָאװעג קנַארק לָאמ ַא זיא ,רעטסעקרָא

 לָאז רע זַא ,רעליש ןייז טקישעג רע טָאה

 גניסעמ וװַאלסישטעימ .ןטערטרַאפ םיא

 -לעשטנָאלָאװ יד טליּפשעג טלָאמעד טָאה

 "ףךּוווד ינשַארטס, ערעּפָא רעד ןיא ָאלָאס

 .(1872---1819) ָאקשוינָאמ ווַאלסינַאטס ןופ

 ױזַא זיא דלעפשריה בקעי טנעגיריד רעד



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 זיא רע זַא ,ןליּפש ןייז ןופ ןרָאװעג לעּפתנ

 רעטסטנעָאנ ןייז ןבילבעג ןָא טלָאמעד ןופ

 רעד ,םיובנריב ווַאלסישזדז ךיוא .דניירפ

 -רַאװ רעד ןופ טנעגיריד רעקידטלָאמעד

 םיא טימ ךיז טָאה עינָאמרַאהליפ רעוועש

 ףיוא טקישעג םיא ןוא טריסערעטניארַאפ

 רֶע) ,ןילרעב ןייק םוידוטש ןקידרעטייוו

 ןיא רעטומ סטנעגיריד םייב טניווועג טָאה

 ,(ןילרעב

 ןילרעב ןיא ליבַאטס טניווועג 1925 ןופ

 ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאפעגמורַא טפָא ןוא

 טגעלפ .עּפָארײא ןופ טעטש יד רעביא

 ַא ךיא ןעוועג .ןלױוּפ ןייק ןעמוק ךיוא
 ןעמַאזוצ ןרָאפמורַא טגעלפ רע ןעוו ,טייצ

 ןוא (רעלדיפ) קירנעה רעדורב ןייז טימ

 ןבעג ןֹוא (ןיטסינַאיּפ) ַאיצילעפ רעטסעווש

 יד ןיא .קיזומ רעשיסַאלק ןופ ןטרעצנָאק

 עניטנעגרַא ןייק קעװַא ןרָאי רעקיסיירד

 -גייװצרַאפ-טיירב ַא טריפעג טָאה רע ּוװ

 ,טייקיטעט-קיזומ עט

 .רעטלע ןגנוי ןיא ןברָאטשעג

 -ַאיּפ --- (1942--1904) ַאיצילעפ גניטטמ
 .ןירָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא ןיטסילָאס-ןיטסינ

 -ניי ַא .שזדָאל ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג
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 טנרעלעג .קירנעה ןופ רעטסעוװש ערעג

 -ַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ רעד ןיא ָאנַאיּפ

 טעברַאעג .רעצלעמ קירנעה ייב עירָאט

 ןוא ןיטסילָאס יװ ,ָאידַאר ןשילוּפ ןיא

 ןעוועג טייצ עגנַאל ַא .ןירָאטַאינַאּפמָאקַא

 .יקסלָאּפ-רטַאעט , ןופ ןירעטייל-קיזומ יד

 -יד ןעוו ,ןרָאי יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -רַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןופ רָאטקער

 .ןַאמפיש דלָאנ

 ןעוועג עיצַאּפוקַָא רעד ןופ ןטייצ יד ןיא

 ,עשרַאװיָאטעג ןיא קיטעט שירעלטסניק

 .סעיצקַא יד ןופ רענייא ןיא ןעמוקעגמוא

 .(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וװַאקרוט סַאגָאי

 רעלדיפ -- ( -- 1910) ןַאמָאר גניטעמ

 ,סרעטסעקרָאיזַאשזד ןופ טנעגיריד ןוא
 ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .עשרַאװ

 יו ןוא ,ןעגניז ןייש זייוודניק טגעלפ

 ןוא ַאיצילעפ ,קירנעה :ָאירט-החּפשמ רעד

 רע טָאה ,טליּפשעג ןבָאה וװַאלסישטעימ

 עמיטש:טלַא רענייש ןייז טימ טקעדעג ייז

 -עשרַאװ רעד ןיא סַאלק-לדיפ טקידנעעג

 ףעזוי .פָארּפ ייב עירָאטַאװרעסנָאק רעוו

 רוטנעגיריד טנרעלעג ןוא יקסבמעשזַאי

 טָאה רעטעּפש .גרעבלעטיפ שזָאגעשזג ייב
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 ןַאירעלַאװ ייב ןענרעל ןייז טצנַאגרעד רע

 ,וועיַאידרעב

 טנַארטסעקרָא ןַא יו רע טָאה ןביױהעגנָא

 יב ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעטסעקרָא ןיא

 לאומש ,גרעבסָאלש קחצי ןטנעגיריד יד

 רעטעּפש .ןײטשטָאר קעציוו ןוא גרעבנייוו

 -זַאשזד וצ רעטַאעט ןופ קעװַא רע זיא

 ,קיזומ

 יד ןופ רענייא יוװ ןרָאװעג טנכעררַאפ זיא

 קיזומיזַאשזד ןופ טיבעג ןפיוא ןרענָאיּפ

 שימַאניד רעייז ןעוועג זיא רע .ןלוּפ ןיא

 ןיא טריפעגנָא טָאה ,שירעמענרעטנוא ןוא

 -ָעג טָאה סָאװ ,לבמַאסנַא ןַא טימ עשרַאוװ

 -נָא ךיוא טָאה .עטסטכוזעג יד וצ טרעה

 ַא טימ ָאידַאר רעציװָאטַאק ןיא טריפעג

 טָאה .ןיטסינַאיּפ -- עוָאר ןַאמלעדַאג
 ןופ ןירערעל יװ ענליוו ןיא טקריװעג
 .ןירָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא ָאנַאיּפ
 .קענַאדיײמ ןיא ןעמוקעגמוא

 אטילד םילשורי : יקצעשזרַאװד קרַאמ ר"ד
 יאמרעה ; (224 'ן) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא
 ; (369 'ז) ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט : קורק
 ,(229 'ז) ענליוו-ןברוח : יקפנינרעשטַאק .ש

 -רַאלק -- (-- 1895) יבצ קעטפרַאּפָאנ
 .טסיטָאגַאפ ןוא טסינָאפָאסקַאס ,טסיטענ

 1903 ןופ ןוא ַאטרַאװ לטעטש ןיא ןריובעג

 -יזומ ַא ןופ טמַאטש .שזדָאל ןיא טבעלעג

 עג ןָא זייודניק ןופ ןוא החּפשמ-רעק

 ןופ רעליש ַא ןעוועג .טענרַאלק טנרעל

 -רעסנָאק רעד ןיא גרעברעבליז .ּפָארּפ

 ןוא שזדָאל ןיא יקצעיניוו ןופ עירָאטַאװ

 ,רעכליה .פָארּפ ןופ --- רעטעּפש

 ןיא טליּפשעג 1914--1913 ןרָאי יד ןיא

 זיא סע ןעוו ןוא שילַאק ןיא ערעּפָא רעד

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 .עיצידיוא רעשילַאקיזומ רעליבַאטס

 רע זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 ןופ ךשמ ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןייק קעװַא

 ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא רָאי עכעלטע

 טייצ עסיוועג ַא .ןעלבמַאסנַא ענעדישרַאפ

 רעטעברַאטימ רעטנעָאנ ַא ןעוועג רע זיא

 .רענזָאר ידע ןופ

 לַארענעג ןופ ײמרַא רעשילוּפ רעד טימ

 לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוקעג רע זיא סרעדנַא

 ןוא טעדנירגעג רע טָאה רעטעּפש ןוא

 עטצעל יד ."ל"הצ-ילג; טימ טריפעגנָא

 -רוטלוק ןופ ץיּפש ןיא רע טייטש ןרָאי

 -ירמא ינויצ תיב , םייב טנעמַאטרַאּפעד

 ,ביבאילת ןיא "הק

 1. 88611811: סוסעיט8461 2826 (108 יז),

 שזדָאל ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג 1916 ןיא

 זיא ,רעטסעקרָא רעשינָאמרַאהליפ רעד

 עסיוועג ַא ,דילגטימ ַא רענייז ןרָאװעג רע

 רעװעשרַאװ רעד ןיא טליּפשעג ךיוא טייצ

 -עגקירוצ 1922 ןיא רעבָא ,עינָאמרַאהליפ

 -רַאעג 1928 זיב ןוא שזדָאל ןייק ןעמוק

 .עינָאמרַאהליפ רעד ןיא טעב



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 "וה ווַאלסינַארב ןופ גנודַאלנייא רעד ףיוא

 ּוװ ,לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוקעג ןַאמרעב

 -לארׂשי ןיא טליּפשעג 1961 זיב טָאה רע

 -סעקרָא-עינָאמרַאהליפ ןשינָאפמיס ןקיד

 .רעט

 -- (1943 -- 1906) ןַאירַאמ ךייטיונ

 טסיטעטרַאװק ,זָאוטריװ-טסילעשטנָאלָאיװ

 ןוא שזדָאל ןיא ןריובעג .טנעגיריד ןוא

 טקידנעעג .עשרַאװ ןיא קיזומ טנרעלעג

 ,קסנַאכָאק ילע ייב סַאלק-לעשטנָאלָאיװ

 יקסרָאקיש שזעימישזַאק ייב עיציזָאּפמָאק

 -לעטיפ שזָאגעשזג ייב רוטנעגיריד ןוא

 -- צלַא .יקצישזלָאד םַאדַא ןוא גרעב

 -יכולמ רעװעשרַאװ רעד ןופ ןרָאסעּפָארּפ

 רעד ןיא .עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ רעש

 -עגסױרַא ןיוש רע זיא ןענרעל ןופ טייצ

 ןיא ןוא ןטרעצנָאק ענעגייא טימ ןטערט

 -טימ ַא ןעוועג רע זיא רָאי ןעצ ןופ ךשמ

 רעװעשרַאװ סיקסנימַאק ףסוי ןופ דילג

 ."טעטרַאװק

 -לעזעג-קיזומ ןופ דנַאברַאפ, רעד ןעוו

 טריזינַאגרָא טָאה עשרַאװ ןיא ?ןטּפַאש

 -סיוא רע זיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא

 רעציזרָאפ ןייז יוװ ,ןרָאװעג ןבילקעג

 -נירגעג זיא סע ןעוו ןוא ,טנעגיריד ןוא
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 רעשינָאפמיס רעשידיי ַא ןרָאװעג טעד

 ענייז ןשיװצ ןעוועג רע זיא ,רעטסעקרָא

 -ַא טפָא זיא ךייטיונ ןַאירַאמ .ןטנעגיריד

 -רַאפ ןיא ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאפעגסיור

 טָאה רע .רעדנעל עשִיעּפָאריײא ענעדיש

 ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טכוזַאב ךיוא

 טימ ןבעגעג טָאה רע ּוװ ,עניטנעגרַא

 ,ןלַאטישטער-ָאלעשט גלָאפרעד סיורג

 -ייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןכָאװ ייווצ

 "וקעגקירוצ רע זיא המחלמ-טלעוו רעט

 עשרַאװ ןייק ענרוט-טרעצנָאק ַא ןופ ןעמ

 ףוס ןזיב ןבילברַאפ ןיוש רע זיא ָאד ןוא

 טָאה רע .ןבעל םענעטינשרַאפ ןייז ןופ

 עטסויטקַא יד וצ טרעהעג ָאטעג ןיא

 -ַאעדיא רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק

 ,ץלַא ןָאטעג קלָאפ םוצ עביל ןוא םזיל

 ןטונימ רעדירב ערעייז ןעגנערב וצ ידכב

 טגעלפ רע .טייקנסעגרַאפ ןוא טסיירט ןוכ

 ענעדישרַאפ ףיוא ָאלָאס ןטערטסױרַא

 -נָאק טריגיריד טָאה ןוא ןעגנומענרעטנוא

 רע .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןופ ןטרעצ

 -סױרַא עטצעל יד וצ טרעהעג טָאה

 רעגַאל ןיא ,עשרַאװ ןופ ןדיי עטקישעג

 .יקינוװַארט

 -ווירב ןטנַאקַאב ןיא טנָאמרעד טרעוו רע

 םולבלעגניר לאונמע ר"ד ןופ טנעמוקָאד

 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םוצ

 -טסניק-רוטלוק רעד ןגעוו קרָאידוינ ןיא

 רעװעשרַאװ ןיא טייקיטעט רעשירעל

 .ָאטעג

 ִצ

 ַא ןופ טמַאטשעג טָאה ךייטיונ ןַאירַאמ

 ןגיוצרעד זיא ןוא החּפשמ רעשיליכשימ

 םענעטירשעגרָאפ-לַאנָאיצַאנ ןיא ןרָאװעג

 עטסערג יד ןכַאמ טנעקעג שטָאכ .טסייג

 רע טָאה ,ןקַאילָאּפ יד ןשיוװצ ערעירַאק

 רעד ןופ ןסײרקעװַא טזָאלעג טשינ ךיז

 עשירָאטיזָאּפמָאק ענייז .הביבס רעשידיי
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 טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענעז ןווּורּפ

 .סָאלעמ ןשיּפיט-שידיי

 ענייש טימ ,רעקַיור ןוא רענעדײשַאב ַא

 רע זיא ,גנוריפפיוא רעלעדייא ןוא ןטיז

 -טבילַאב ןוא עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ןעוועג

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רעלטסניק עטס

 ,ָאטעג ןופ םיבתכ : םולבלעגניר לאונמע ר"ד

 לוש יד , ; (206 'ז) 1963 עשרַאװ ,ייווצ דנַאב

 1928 רָאונַאי ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא

 -עג .טנעגיריד-רָאכ -- שטיווָאנַאטַאט
 א ןעוועג ְךַאפ ןופ .ןילבול ןיא טבעל

 טימ ןוא קיזומ טנעקעג רעבָא ,רענשזריק

 טָאה לעיצעּפס .ןרָאכ טריפעגנָא טייקיעפ

 -רוטלוק, ןופ רָאכ רעד טנכייצעגסיוא ךיז

 .גנוטייל ןייז רעטנוא ןילבול ןיא ?עגיל

 ,ןילבול ןופ ךוב סָאד : עיגעלָאק-עיצקַאדער
 .(618 ,253 'ז) 1952 ןירַאּפ ,טעטימָאק רעזירַאּפ

 -עג ןוא טנעגיריד -- .ל יקסװָאלָאקָאט
 ןיא ןרָאי עלַא טבעלעג .רערעל-גנַאז

 ןיא רָאכ ןופ טנעגיריד ןעוועג ןוא שזדָאל

 -רַאעג קיטייצכיילג ."לוש רעקליוו,; רעד

 רערעל סלַא ןלוש עזעיגילער יד ןיא טעב

 ,גנַאזעג ןופ

 ןטסקעט וצ רעדילרעדניק טרינָאּפמָאק

 ןעגנוזעג ןענעז עכלעוו ,טשרעג .ל .י ןופ

 ןיא ןלוש עזעיגילער עלַא ןיא ןרָאװעג

 ,"שרע ריש; ,"זירזה דימלתה;) .שזדָאל
 וצ קיזומ ןבירשעג ךיוא .(?הכונח תורנ;

 -שגסיוא זיא עכלעוו ,"ףסוי; עסעיּפ רעד

 ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאװעג טריפ

 טָאה "ןויצ םחרת; עיציזָאּפמָאק ןייז רַאפ

 -ייצסיוא ןַא ןעמוקַאב 1927 רָאי ןיא רע

 ןיא עיצַאזינַאגרָא-םינזח רעד ןופ גנונעכ

 ,דנַאלשטיײיד

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 "רוט סָאנָאי ; (17 'ז) 1928 לירּפַא ; (23 'ז)

 ; (122 ,69 ז"ז) ןרעטש ענעשָאלרַאפ : ווָאק

 ז"ז) ןעוועג סע ןיא יױזַא :; ווָאקרוט סַאגַאי

 ןברוח : טדַאטשיינ ךלמ ; (452 ,244 ,203 2

 ז"ז) עשרַאוװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא
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 יַאמ ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,
 יַאמ ; (12 'ז) 1927 רעבָאטקָא ;15 יזו 7
 ,(18 'ז) 8

 ,רעלדיפ -- (-- 1888) םבקעי שטיװַָארופ

 -ָאמרַאהליפ ןופ רעיובטימ ,ןקסע-קיזומ

 -עג .לארׂשי-ץרא ןיא רעטסעקרָא ןשינ

 טנרעלעג ,עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריוב

 -נָאק-קיזמ רעװעשרַאװ טקידנעעג ןוא

 ,שטיוװעצרַאב .פָארּפ ייב עירָאטַאװרעס

 לדיפ ַא גנונעכייצסיוא ןַא יו ןעמוקַאב

 -לדיפ ןסיורג ַא ןופ עיצקודָארּפ רעד ןופ

 רֶע טָאה 1926 זיב 1909 ןופ .רעטסיימ



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -רַאװ רעד ןופ רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג

 וצ קידנרעהעג ,עינָאמרַאהליּפ ערעווש

 רעטעּפש ,רעלדיפ עטשרע עּפורג רעד

 ןיא רעליּפשטּפוה רעד ןעוועג רע זיא

 עגנַאל .לדיפ רעטייוצ ןופ עּפורג רעד

 -סעקרָא רעד ןופ דילגטימ ןעוועג ןרָאי

 ,גנוטלַאװרַאפ-רעט

 ןעמוקַאב שטיווָארוס בקעי טָאה 1920 ןיא

 -ער רעשיליוּפ רעד ןופ גנונעכייצסיוא ןַא

 -עג ןפיוא ןטסנידרַאפ ענייז רַאפ גנוריג

 ןרָאי יד ןיא ןוא ןליוּפ ןיא קיזומ ןופ טיב

 -עג טלייוועגסיוא רע זיא 1925--2

 רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד ןייז וצ ןרָאװ

 רעװעשרַאװ רעד ןופ ןסנַאניפ יד רַאפ

 טָאה ץנעטעּפמָאק ןייז וצ .עינָאמרַאהליפ

 -נָאק ןוא ןרישזַאגנַא סָאד טרעהעג ךיוא

 רַאפ ןטסילָאס ןוא ןטנעגיריד ןריטקַארט

 ןענָאזעס-ןטרעצנָאק עכעלרעיירָאי יד

 -סיוא ןייק ןרָאפסױרַא טפָא רע טגעלפ

 ,ויטקעלָאק ןייז ןופ תוחילש ןיא דנַאל

 -יליוּפ רעד ןיא עיציזָאּפ רעכיוה ןייז ייב

 -וס בקעי רעבָא טָאה ,טלעוו-קיזומ רעש

 ןסירעגרעביא טשינ לָאמ ןייק שטיווװָאר

 -ידיי רעד טימ ןעגנוָיצַאב עטנעָאנ ענייז

 קידנעטש ךיז טָאה ןוא טפַאשלעזעג רעש

 -פיוא ןגעוו תומולח טימ ןגָארטעגמורַא

 -עד ןיא רעטנעצ-קיזומ ןשידיי ַא ןעיוב

 ןגעו טָאה רע .,לארׂשי-ץרא ןקידטלָאמ

 -רעּפ עקידנריפ יד טימ טדערעג טפָא םעד

 זיב ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןטייקכעלנעז

 ףיוא עטַאבָארּפַא רעייז ןעמוקַאב טָאה רע

 טקישעג זיא רע ןוא ןַאלּפ ןקיגוצסיורג ַא

 ,ביבא-לת ןייק 1935 רָאי ןיא ןרָאװעג

 -געמ יד ןלעטשוצטסעפ טרָא ןפיוא ידכב

 .םיא ןריזילַאער ןופ ןטייקכעל

 -מיוא ןגָאלשעגרָאפ טָאה שטיווָארוס בקעי

 טימ לַאזטרעצנַאק ןסיורג ַא ןלעטשוצ

 ןיא ,םינינב עקייברעד ייר עצנַאג ַא
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 -קיוומ ַא קיטעט ןייז ןלָאז סע עכלעוו

 רַאפ ןלַאז ערענעלק ,עירָאטַאװרעסנָאק
 ,ןטירטפיוא-ָאלָאס ןוא ןטרעצנָאק-רעמַאק

 -ויטַארעּפָאָאק וליפַא ןוא רעזיײהעפַאק

 יד ןקעד ןפלעה ןלָאז סָאװ ,ןטפעשעג

 -נָאק ןוא רעטסעקרָא םעד ןופ תואצוה

 -לַעזַא ןופ טציטשרעטנוא .עירָאטַאװרעס

 השמ רָאסעּפָארּפ יו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עכ

 -9ֹל םהרבא ןוא ןיוועל ןושרג ר"ד ,רָאש

 ,לארׂשי-ץרא ןייק ןרָאפעג רע זיא ,ןָאסניוו

 ןטקַאטנָאק עקירעהעג ןּפינקוצנָא ידכב

 ,בושי ןופ ןצנַאטסניא עלַאנָאיצַאנ יד טימ

 וװַאלסינָארב טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ןַאלּפ ןייז ןריזילַאער ןביוהעגנָא ןַאמרעבוה

 -סעקרָא ןשינָאפמיס ַא ןלעטשפיוא ןגעוו

 ןעמוקעג זיא רע ןוא ביבא-לת ןיא רעט

 -יזומ עּפורג ַא ןביילקוצסיוא ןליוּפ ןייק

 עטנַאקַאב יד .רעטסעקרָא ןרַאפ רעק

 "וד ַאנעלעה ןיזָאוטריוװ:ןילָאו עשיליוּפ

 -ָארוס ןעיצוצ ןטָארעג םיא טָאה ַאקסיב

 .טעברַאטימ וצ ןשטיוו

 -ַאט שטיווָארוס בקעי זיא טלָאמעד טקנוּפ

 ןוא לארׂשי---ץרא ןופ ןעמוקעגקירוצ עק

 ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ טלעטשעג ךיז

 זיא בוטש ןיא םיא ייב .ןענַאמרעבוה

 -ידנַאק יד ןרעהסיוא סָאד ןעמוקעגרָאפ

 ןייק ןרָאפעג ייז ןענעז ןעמַאזוצ ,ןטַאד

 "וצ עלַא ןריפוצכרודַא ידכב ,לארׂשייץרא

 -רַאפ עצנַאג יד ןוא ןטעברַא-סגנוטיירג

 ןוא ןריזינַאגרָא ןופ טײקכעלטרָאװטנַא

 -ץרא ןייק עּפורג עשילוּפ יד ןריפרעבירַא

 -עג טגײלעגפױרַא םיא ףיוא זיא לארׂשי
 .ןרָאװ

 -ָארוס בקעי זיא 1926 רעבָאטקָא ןיא

 ןוא לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוקעגנָא שטיוו

 -טימ רעקיטעט ןעוועג רע זיא 1961 זיב

 יװ ,רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ ןופ דילג

 רָאטקעּפסניא יו ,רקיעב ןוא -- רעלדיפ





 ןליוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -לע ןיא .גנוטייל רעד ןופ רעבעגטָאר ןוא

 רעד ןופ קעװַא רע זיא רָאי 72 ןופ רעט

 -עג גָאט ןקיטנייה ןזיב רעבָא ,טעברַא

 ןופ דניירפ עטסטנעָאנ יד ןשיװצ ןבילב

 -יצנע עקידנעייג; ַא זיא רע .רעטסעקרָא

 -סיואמוא ןַא טגָאמרַאפ סָאװ ,"עידעּפָאלק

 -לַא רעד ןגעוו ןסיוו ןופ לַאװק ןכעלּפעש

 ןלױּפ ןיא קיזומ רעשידיי ןוא רעניימעג

 -טלעוו עדייב ןשיוװצ ןופ הפוקת רעד ןיא

 ,תומחלמ

 10 21י110018 102182840814 1011

 (18 יז; .םמ 0108680/084 18 םסזמ, טט80-
 114066 סם ,,7"38068649 02166 תטמי

 11586/8 00. 146. '161ט7נ16 9

 (57 ,39 ,38 ,18 ז"ז) ,

 -- (--1917) סירָאמ ,השמ שטיוװַארומ

 ,טסיסַאבָארטנַאק ןוא טסיטָאגַאפ ,רעלדיפ

 ןוא עשרַאו ןיא ןריובעג .בקעי ןופ ןוז

 ןעמוק ןכָאנ .לדיפ טנרעלעג זייוודניק ןופ

 ןופ הצע רעד ףיוא -- ביבא-לת ןייק
 -עגרעביא ךיז ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 רע .סַאבַארטנַאק ןוא טָאגַאפ ףיוא ןפרָאוװ

 רע ּוװ ,ןָאדנָאל ןייק ןרָאװעג טקישעג זיא
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 -עליקיזומ עטסעב יד ייב טנרעלעג טָאה

 -עג ךס ַא םעד ןיא םיא טָאה סע .סרער

 רעכלעוו ,ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב ןפלָאה

 ,רעטָאפ ןייז ןופ דניירפ רעטוג ַא ןעוועג זיא

 -עג המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןבילוצ

 ןיא טעברַאעג ןוא דנַאלגנע ןיא ןבילב

 ןוא ןָאדנָאל ןיא סרעטסעקרָא ענעדישרַאפ

 ןעמוקעגקירוצ 1960 ןיא ,לוּפרעװיל ןיא

 ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ןוא לארׂשי ןייק

 . .לארׂשי ןיא רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ

 ,טסילָאס ,רעלדיפ --- דלָאּפָאעל טקירטס
 טרָאד טנרעלעג .גרעבמעל ןופ טמַאטש

 ,דנַאלסיױא ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא קיזומ

 -ַאק ןופ רעטסעקרָאיזַאשזד ןיא טליּפשעג

 "מעל ןיא טשרע וצ ,ץילרעטסוַא לָאר

 ןיא ןוא ץיװָאטַאק ןיא ךָאנרעד ןוא גרעב

 טָאה רע ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג .ענַאּפָאקַאז

 ןיא טייקיטעט עשילַאקיזומ ַא טלקיװטנַא

 .עקָארק

 -עג עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב זיא רע

 ןסָאשרעד טרָאד ןוא גרעבמעל ןיא ןעוו

 ,סַאג רעד ףיוא ןרָאװעג

 םצ 1 י4וומ 11160ת124מ: 28912468 2466
 ןיאסיט88108, 0689. 2ע6. 1101. 86.

 ןקנקש ס0.84.2.2. 1,082 1945 (22 יז),

 ,רעגניז-ערעּפָא -- וועל װָאקַאיריביפ
 ררושמ סלַא ןעגנוזעג ןרָאי-רעדניק יד ןיא

 -עּפש .קצול ןיא ןירַאמזָאר ןרהא ןזח םייב

 "יל ןעמָאנ ןרעטנוא ןעוועג טנַאקַאב רעט

 -ךעלטנייוועגרעסיוא ןייז קנַאד ַא .סַאב עּפ

 עמיטש-סָאב רעקידנעגנילק ןוא רעפיט

 רע .ערעירַאק-ץילב ַא טכַאמעג רע טָאה

 זיא ןוא גנַאזעג-ערעּפָא טנרעלעג טָאה

 ענעדישרַאפ ןיא  ןרָאװעג ןדַָאלעגניײא

 .ןעגניז וצ רעדנעל

 -עג ַא רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא
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 -לייטנָא ןוא ןליוּפ ןיא ןעוועג טייצ עסיוו

 טסילָאס יװ ןטרעצנָאק ייר ַא ןיא ןעמונעג

 יד וצ טרעהעג טָאה .רָאכ-רואינש ןופ

 .ןעמָאנ-טלעוו ַא טימ רעגניז

 ,עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא

 ,(608 'ז) 1940 זירַאּפ

 ,דגָאפ-ווָאנבוד

 -עגניז -- (1943--) אנעלעה ַאטָאריט
 -ַאב ןופ רעטכָאט .ןַארּפָאס רעשיריל .ןיֹר
 -עשרַאװ רעד ןופ רָאטנַאקרעבָא ןטמיר
 טנרעלעג .ַאטָאריס ןושרג עגָאגַאניס רעוו

 זיא יז .עשרַאװ ןיא גנַאזעג ןוא קיזומ
 טפָא זיא ןוא ןירעגניז עטלושעג ַא ןעוועג

 טייצ ןופ .ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטעגסױרַא
 טקילײטַאבטימ ךיוא ךיז יז טָאה טייצ וצ
 -ָאס יװ ,רָאכ-רואינש ןופ ןטרעצנָאק ןיא
 ,ןיטסיל

 רעד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא יז

 ,טנעגיריד -- (-- 1896) קחצי לעדע
 ןיא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא גָאגַאדעּפ
 -יסח ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא עשרַאװ

 ןליױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 "םיוא ןופ געט יד ןיא החּפשמ רעצנַאג

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטש

 --עג טָאה .טסינַאיּפ -- דרַאשיר ָאריּפס

 ,סרעלטסניק עגנוי עּפורג רעד וצ טרעה

 -רַאװ ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ

 ןרָאװעג ןגיוצעגוצ זיא רע .ָאטעג רעוועש

 ןענעז סָאװ ,ןטירטסױרַא עכעלטנפע וצ

 -ַארטנעצ,, רעד ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא

 ,?שיסימָאק-סעזערּפמיא על

 ז"ז) ןעוװעג סע זיא ױזַא : װָאקרוט סַאנָאי
2 244). 

 ךיז טָאה .רעלדיפ -- קעלוי יקצינטָאקס
 -סגנולייוורַאפ ןליּפש ןיא טריזילַאיצעּפס

 ערעסערג יד ןיא טליּפשעג ןוא קיזומ

 רע .ןלַאקָאל-טכַאנ ןיא ןלױּפ ןופ טעטש

 -ַאב ַא זיא רע ּוװ ,עניטנעגרַא ןיא טבעל
 ,בולקטכַאנ ןסיורג ַא ןופ רעציז

 עשידיי טנרעלעג .בוטש רעשידיגנישיד

 ,ארמג טַאלב ַא טַאהעג ביל ןוא םידומיל

 ,ןטקַארטסבַא ןופ טַאהעג האנה בָאה ךיא;

 -רעטנוא'ס ןוא ןענרעל-דומלת ןשיגָאל

 -עג טָאה סָאד זַא ,קפס ןייק טשינ טגיל

 -- קנַאדעג ןלעוטקעלעטניא ןיימ טפרַאש

 ץונ וצ רעטעּפש רימ זיא סָאװ ,ךַאז ַא

 לעדע קחצי טביירש ױזַא -- ?ןעמוקעג

 .עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 ןרָאװעג טגנערבעגניירַא לַאפוצ ַא ךרוד

 םיא טָאה רעד ןוא ץרּפ ,ל .י ןופ זיוה ןיא
 םעד טָאה סָאװ ,רערעל-לדיפ ַא ןפַאשעג

 תועידי עטשרע יד ןבעגעג קחצי ןגנוי

 ,ןליּפש ןופ

 -טלעװ רעטשרע רעד ןופ בייהנָא ןיא

 רע ּוװ ,וועיק ןייק קעװַא רע זיא המחלמ



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -קיזומ עשיטַאמעטסיס ַא ןעמוקַאב טָאה

 עידוטש ןייז רע טָאה רעטעּפש ןוא ערעל

 -ָאד רעד ןיא .עװקסָאמ ןיא טריוניטנָאק

 -נוא ןלַאפעגרעטנורַא רע זיא טייצ רעקיז

 -ָאיצולָאװער יד ןופ העּפשה רעד רעט

 טָאה רע ,רוטלוק ןגעװ ןעגנוניימ ערענ

 ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ לָאמ ןייק רעבָא

 ןייז טביולרעד טשינ לָאז סע סָאװ רַאפ

 ןבעלוצסיוא ךיז טעטילַאנָאיצַאנ רעדעי

 -רָאפ עשיפיצעּפס עריא טיול לערוטלוק
 .ןעמ

 ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1922 רָאי ןיא

 טנרעלעג ךָאנ רע טָאה ָאד ןוא עשרַאװ

 יקסװָאנַאמיש לָארַאק ייב עיציזָאּפמָאק

 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןענרעל ןייז תעב

 ַא טלקיװטנַא רע טָאה עירָאטַאװרעסנָאק

 -יטעט עשילַאקיזומ עטגייווצרַאפ-טיירב

 גנַאזעג ןופ רערעל ןעוועג זיא רע : טייק

 ןוא "הידוהי; עיזַאנמיג-ךעלדיימ רעד ןיא

 ןיא לוש-תוברת רעשיערבעה רעד ןיא

 רמושה; ןופ רָאכ םעד טריפעג ,עשרַאוװ

 -רעדניקא רעד ןיא טעברַאעג ,"ריעצה

 ןעוועג ןוא קַאשטרָאק שונַאי ןופ ?םייה

 רעד ןופ סרעריפ ןוא סרעדנירג יד ןשיווצ

 ןיא "קיזומ רעשידיי רַאפ טפַאשלעזעג,

 .עשרַאװ

 עסיוועג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רע

 -רַאו ןשידיי ןופ ןזיירק עלעוטקעלעטניא

 -שידיי ןופ טייוו ןעוועג ןענעז סָאװ ,עש

 זיא טייקיטעט-קיזומ קנַאד ַא ןוא טייק

 -נוא וצ ןרעטנענרעד וצ ייז ןעגנולעג םיא

 יד .ןטרעוװ-רוטלוק עלַאנָאיצַאנ ערעזד

 "עז ןטנעמעלע עשירָאטַאלימיסַא עקיזָאד

 -ידייק רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענ

 ןביוהעגנָא ןוא ?טפַאשלעזעג-קיזומ רעש

 -ומ רעשידיי ןופ ןטרעצנָאק ףיוא ןעמוק

 עקסרַאמיר ףיוא לַאז-"תירביינב;, ןיא קיז

 ,סַאג
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 טנרעלעג לעדע קחצי טָאה קינייו טשינ

 סָאד .קַאשטרָאק שונַאי ייב טעברַא ןייז ןופ

 ,טלַאטשנַא םעד ןיא רָאכרעדניק םעד ןריפ

 טעברַא עשיגָאגַאדעּפ ןעוט סָאד ךיוא יו

 ץיצַאטנעירָא ןוא גנוריפנָא רעד רעטנוא

 -רָאק שונַאי יו ,טייקכעלנעזרעּפ ַאזַא ןופ

 רַאפ טלעטשעגקעװַא םיא טָאה ,קַאשט

 טיבעג ןפיוא ןטנעמירעּפסקע עקידרדסכ

 ,גנויצרעד רעשילַאקיזומ ןופ

 טזָאלרַאפ לעדע קחצי טָאה 1929 רָאי ןיא

 .לארׂשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןוא ןליוּפ

 ןיא קיזומ ןופ רערעל ןרָאװעג רע זיא ָאד

 -ימעס-רערעל, ביבא-לת ןיא ןטנַאקַאב

 ןרָאכ טריפעג ,"יקסניוועל ןופ נ"א רַאנ

 -מָאק ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט ןעוועג ןוא

 -מָאק עלַאקָאװ ןפַאשעג טָאה רע .עיציזָאּפ
 רַאפ רעדיל ,סעטַאטנַאק יו ,סעיציזָאּפ

 -נוטעברַאַאב ןוא גנַאזעג-ָאלָאס ןוא רָאכ

 ןוא רעדיל-סקלָאפ ןוא -ןוצ-תביח ןופ ןעג

 -ךיירטש יוװ ,ןעגנופַאש טלַאטנעמורטסניא

 רַאפ "ָאישטירּפַאק, ,ןטעטרַאװק-זָאלב-ןוא

 -ַאש ערעדנַא ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס
 ,ןעגנופ

 עטַאטנַאק יד זיא גנופַאש עטסערג ןייז

 םיבדנתמל, קילַאיב .נ .ח ןופ טסקעט םוצ

 .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רַאפ --- "םעב

 רעכלעוו ןיא --- ָאלָאסירָאנעט ןוא רָאכ

 ןופ געוו םעד קורדסיוא םוצ טגנערב רע

 רעטיינַאב ןייז וצ קלָאפ ןשידיי ןטכַאוװרעד

 -יזָאּפמָאק ַא זיא סָאד .טייקידנעטשבלעז

 טרירטסנַאמעד שידָאלעמ ךיוא סָאװ ,עיצ

 -שי ןקידנעייגפיוא םעיינ ןופ גיז םעד יז

 ןשידיי ןטלַא םעד רעביא סָאלעמ ןקידלאר
 .ןוגינ ןקידתולג

 סָאד : לָאמ ריפ ןרָאװעג טרימערּפ זיא רע

 ; קרָאי-וינ ןיא 1928 רָאי ןיא לָאמ עטשרע

 -יא ןיא 1952 רָאי ןיא לָאמ ןטייווצ םוצ

 ןיא 1956 ןיא לָאמ ןטירד םוצ ;עילַאט
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 ןייז רַאפ עימערּפילעגנע יד ,ביבא-לת

 ; ןוז ןייז ןופ טיוט ןכָאנ עטַאטנַאק-רעיורט

 -קיזוומ ,1958 ןיא לָאמ ןטרעפ םוצ ןוא

 -ןעצ רעד וצ "לארׂשי-לוק, ןופ עימערּפ

 .לארׂשי תנידמ ןופ ץנעטסיזקע רעקירָאי

 ,(לארׂשי תנידמל רושעה סרּפ)

 ןוא טידורע רעסיורג ַא זיא לעדע קחצי

 טרעהעגפיוא טשינ טנייה זיב ךָאנ טָאה

 וצ טרעהעג רע .ךיז רעביא ןטעברַא וצ

 ןבָאה סָאװ ,םיצולח-רעקיזומ עּפורג רעד

 ןופ ןבעל עשילַאקיזומ סָאד טמערָאפעג

 ,לארׂשי תנידמ

 'ז) הקיסומל הידּפולקיצנא : ץינייטש-אטילש
 הירצויו תידוהיה הקיסומה : אטילש .י ; (7
 ,הינופמיסה םלוע : ץיונדרג .ע .פ ; (260 'ז)

 : ץיונדרג .ע .פ ;} (452 'ז) 1950 ביבא-לת
 ,(145 'ז) 1945 םילשורי ,לארשיב הקיסומה
 םזיסמ ןעז8זע0 תםסוםמנוג116ז: 1216 1011

 66 1386מ, 280-061140 2041104 1

 (164 'ז);

 .ןיטסילָאס-ןיטסינַאיּפ -- אזָאר ןיקטע
 עטסגניי יד ןופ ןוא עשרַאװ ןיא ןריובעג

 "ומ יד טקידנעעג .ָאנַאיּפ טנרעלעג ןרָאי

 -ָארּפ ייב ןעּפָאש ןופ נ"א לושכיוה-קיז

 יז .,יקסװָאלַאכימ רעדנַאסקעלַא רָאסעפ

 -עשרַאװ ןטימ ןטערטעגסױרַא טפָא זיא

 טגעלפ ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעוו

 ןיא ןטירטסױרַא-ָאלָאס ףיוא ןרָאפסױרַא

 .רעדנעל עלַא

 -ןעּפָאש ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןפיוא

 ןעמוקַאב יז טָאה עשרַאװ ןיא סרוקנָאק

 ,זיירּפ ןטייווצ םעד

 ,טסינַאיּפ -- 'וַאלסידַאלװ םוַאבלע
 -רַאװ ןיא טנרעלעג ןוא טבעלעג .טסילָאס

 ןיא ןטנַאקַאב ןופ רעליש ַא ןעוועג .עש

 -סױרַא .גרעבדלָאג רערעלדָאנַאיּפ עשרַאװ

 טימ טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןטערטעג

 ןלױוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 ןיא טליּפשעג ךיוא ,ןלַאטישטערדָאנַאיּפ

 .עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ ןופ לָאז

 ןא852 212681986 110800ש8מ/ - 15.6.30.

 ,רעקיזומ -- (:--1892) לאומש םיובלע
 -טוק ןיא טבעלעג ןוא ןריובעג .טנעגיריד

 -גיא ךס ַא טליּפשעג ,טקַאדידָאטױא .ענ

 ,שזעפלָאס סעיצקעל ןבעגעג .ןטנעמורטס

 "ורטסניאיזָאלב ןוא ענילָאדנַאמ ,לדיפ

 עיצַאזינַאגרָא-"יבכמ, רעד ייב .ןטנעמ

 -סעקרָא-ךיירטש ַא טעדנירגעג רע טָאה

 ןטערטעגסױרַא טפָא םיא טימ ןוא רעט

 ןוא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג רע זיא 1928 ןופ

 -רַאעג לענָאיסעּפָארּפ רע טָאה ָאד ךיוא

 ,רערעל-קיזומ ַא יו טעב

 ,עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 ,הביבסהו הנסוק רפס : שיפקָאטש דוד .דער

 : ,(191 'ז) 1968 ביבא-לת

 ןיא ןעגנוזעג ,רעגניז -- שטיװָארָאנילע
 ךיוא טגעלפ .רָאנעט .ערעּפָא רענליוו רעד

 -עג ףיוא עשרַאװ ןיא ןטערטסױרַא טּפָא

 רַאוטרעּפער ןייז ןיא .ןלַאטישטעריגנַאז

 ןוא סערעּפָא ןופ סעירַא ןעוועג ןענעז

 ,רעדיל

 ןיא טבעלעג .רעגניז -- םַאדַא ןַאמלע
 ערַאברעדנּוװ ַא טגָאמרַאפ טָאה .עשרַאוװ

 רעקיצרַאה ַא ןעועג ןוא עמיטש-סַאב

 -עג טנכיײצַאב .גנַאזעג ןופ רעשטייטסיוא

 רעטייווצ רעד, יוװ קיטירק רעד ןופ ןעוו
 -ָאס יו ןטערטסױרַא טגעלפ ."ןיּפַאילַאש

 ןיא ןטרעצנָאק עכעלרעי יד ףיוא טסיל

 .עקצַאמָאלט ףיוא עגָאגַאניס רעסיורג רעד

 רעטלע ןגנוי ןיא ןברָאטשעג גנולצולּפ

 רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ךָאנ

 ,המחלמ-טלעוו

 .(18 'ז) 1925 'נַאי ,עשרַאװ י"טלצוו-םינזח יד,



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -עּפ ןוא רעלדיפ -- ןועמש רעדנעלגנע
 רעװעשרַאװ טקידנעעג 1912 ןיא .גָאגַאד
 -טימ ןרָאװעג ןוא עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ

 רעד ןיא .רעטסעקרָא-ערעּפָא ןופ דילג

 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןופ הפוקת

 -רַאהליפ רעװעשרַאװ רעד ןיא טליּפשעג

 טנרעלעג טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ,עינָאמ

 יד ןיא סרעטסעקרָא טריפעג ןוא גנַאזעג

 "ףוניח, ןוא "הלוּכסא; סעיזַאנמיג עשידיי

 .עשרַאװ ןיא

 רַאפ שוח ַא טַאהעג טָאה רעדנעלגנע ןועמש

 -עג זיא ןוא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג

 -רעשיריל .ןזח -- ריאמ קעניבַארדָאּפ
 ,ןלוּפ ןיא םינזח עטנַאקַאב יד ןופ .רָאנעט

 -ליוו ןיא ןזח ןעוועג יקציוועסוק השמ ךָאנ

 ןזח טייצ ַא ןעוועג ךיוא .לושטָאטש רענ

 ,.לושטָאטש רעקָאטסילַאיב ןיא

 -יצַאנ ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא רע

 .עקירעמַא ןייק קעװַא ןוא םונהיג

 ז"ז) ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלַאטס ןתנ
 -מעווָאנ ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד , ; (834 6

 ,(16 'ז) 1926 רעב
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 -קיומ רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןעוו

 ךיז טעװעטַארעג .עשרַאװ ןיא טפַאשלעזעג

 רעד ךָאנ רע זיא ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא

 ןוא זירַאּפ ןיא טייצ ַא ןעוועג המחלמ

 .עקירעמַא ןייק קעװַא רעטעּפש

 שזיקסיט04מ1ע 140006110שש , ש21522068

 1926 (8 'ז) .

 ערעלוּפָאּפ .ןירעגניז -- אדיא טסעוורע
 -ָאכ עקירעיגנַאל ,ןיטסיטעלּפוק עשידיי

 -עג רעטעּפש .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןיטסיר

 עשידיי עטסטנַאקַאב יד ןופ ענייא ןרָאװ

 ןעגנוזעג .רענַאשז ןטכייל ןופ סנירעגניז

 ַא ןעוועג .רעזייה-עפַאק עטסערג יד ןיא

 -ינעק, יד ןפורעג יז טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ

 ,"ךיל ןשידיי ןופ ןיג

 ףיוא ןטערטסױרַא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 זיא יז ךיוא .ןעגנומענרעטנוא ענעדישרַאפ

 ןיא ןעמענוצליײיטנָא ןעוועג ןעגנוווצעג

 יד סָאװ ,"עּפָארײא-לטימ ןיא עיזַאק םליפ

 ןקעװצ-עדנַאגַאּפָארּפ בילוצ ןבָאה ןשטייד

 ןעמוקעגמוא זיא יז .ָאטעג ןיא טיירדעג

 ,סעיצקַא יד ןופ רענייא ןיא

 ז"ז) ןעועג סע זיא יױזַא : ווָאקרוט סַאנָאי

 -רַאפ : וװָאקרוט סַאנָאי ; (243 ,226 ,223 ,6
 ,(177-172 זייז) סנייא דנַאב ,ןרעטש ענעשָאל

 -מָאקַא ,טסינַאיּפ -- ןָאטל ץעינַארעמַָאּפ
 ךיז טָאה .רעקיזומ-רעטַאעט ,רָאטַאינַאּפ

 ןוא רעטכייל טימ ןעמונרַאפ ןרָאי עגנַאל

 -עגטימ טָאה .קיזומזַאשזד טימ רעטעּפש

 ןטסילַאיצעּפס עטסעב יד טימ טליּפש

 .ןליוּפ ןיא טיבעג םעד ףיוא

 זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב

 ךרוד ןגָאלשרעד וצ ךיז ןעגנולעג םיאי

 ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק ןַאּפַאי

 ַאשימ ןופ רָאטַאינַאּפמָאקַא-ָאנַאיּפ רעד
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 ךיוא זיא רע .ץפח ַאשַאי ןופ ןוא ןַאמלע

 ,ָאירט ןשירעלטסניק-ךיוה ַא ןיא קיטעט

 -דיפ --- (1942--1890) ןזעמש ןַאמלוּפ
 .גָאגַאדעּפ ןוא טנעגיריד ,זָאוטריוװ-רעל

 ןופ ןוז-ןרעטסעוװש .עשרַאװ ןיא ןריובעג

 ַא ןופ לקינייא ןַא ,יקסנימַאק לחר-רתסא

 גנודליב עשילַאקיומ עטשרע ןייז .ןזח

 -עּפש ןוא רעללעה קירנעה ייב ןעמוקַאב

 -על-גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג ךישממ רעט

 1910 ןופ .רעוַא דלָאּפָאעל ייב דַארגנינ

 רע ּוװ ,עשרַאװ ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה

 ךיז ןוא ןטרעצנָאק טימ ןטערטעגפיוא זיא

 .טייקיטעט רעשיגָאגַאדעּפ טימ ןעמונרַאפ

 -ןטרעצנָאק ַא טכַאמעג רָאי עכעלטע ךָאנ
 -יא ןופ טעטשטּפיוה יד רעביא ענרוט

 רעטייוו זירַאּפ ןיא ןבילברַאפ ןוא עּפָאר

 ,קיסרעמ ןיטרַאמ ,ּפָארּפ ייב ןענרעל

 ןעוועג רע זיא 1921--1915 ןרָאי יד ןיא

 -עגלַא ןַא טלקיװטנַא טָאה ןוא ןלױוּפ ןיא

 -עג טָאה .טייקיטעט עשילַאקיזומ:ןיימ

 ןלַארעמַאק ַא טימ טריגיריד ןוא טעדנירג

 ךיירטש ַא טריזינַאגרָא ןוא רעטסעקרָא

 ליבַאטס ןבעג ןגעלפ עכלעוו ,טעטרַאװק

 ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןטרעצנָאק

 1921 רָאי ןיא .דנַאל ןופ טעטש ערעסערג

 רע זיא טרָאד ןוא ןיוו ןייק קעװַא רע זיא

 -נָאק רעיינ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 -לדיפ ןופ רָאסעּפָארּפ יו עירָאטַאװרעס

 םיא טָאה רוטַאנ עשימַאניד ןייז .סַאלק

 ןענעגונגַאב זיולב ךיז טזָאלעג טשינ רעבָא

 רעיינ רעד ןיא ךיוא טָאה רע .םעד טימ

 ַא טעדנירגעג ןיוו ןיא עירָאטַאװרעסנָאק

 ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטסעקרָא ןלַארעמַאק

 טָאטשטּפױה רעד ןיא ןעוועג םש הנוק

 -רעמַאק ןופ ןטנוװָא, עטּפָא יד .קיזומ ןופ

 רעד ןופ ןרָאװעג טכוזַאב ןענעז "קיזומ

 .ןיו ןיא עטילע רעשילַאקיזומ רעצנַאג

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ;י

 ויטַאיציניא יד טָאה טיײדַאב רעמ ךָאנ

 רעטסעקרָא רעד סָאװ ,םעד בילוצ טַאהעג

 ױזַא ןוא רעליש ענייז ןופ ןענַאטשַאב זיא

 תוחוכ עגנוי ןגױצעגנײרַא רע טָאה םורַא

 ,טייקיטעט-קיזומ רעשיטקַארּפ ןיא

 ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא זיא ךיירטסע ןעוו

 ןייק קעװַא ןַאמלוּפ ןועמש זיא ,סיצַאנ יד

 ןייז ןענופעג לענש טָאה רע ּוװ ,זירַאּפ

 רעד .קיומ רעקיטרָאד רעד ןיא טרָא

 לָאז 1929 רעמוז זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג

 "ורק ענייז ןכוזַאב ןליוּפ ןייק ןעמוק רע

 יד טּפַאכרַאפ גנולצולּפ םיא טָאה ָאד .םיב

 -עג טשינ ןיוש ךיז טָאה רע ןוא המחלמ

 "עג זיא רע .זירַאּפ ןייק ןרעקמוא טנעק

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןבילב

 טרעהעג ןַאמלוּפ ןועמש טָאה ָאטעג ןיא

 זיא רע .רעוט-קיזומ עטסקיטכיוו יד וצ

 -מיס ןשידיי ןופ טנעגיריד יו ןענישרעד

 -נָא ןוא טעדנירגעג ,רעטסעקרָא ןשינָאפ

 ףלעווצ ןופ רעטסעקרָא-רעמַאק ַא טריפעג

 עיסימָאק-סרוקנָאק רעד וצ טרעהעג ,ןַאמ

 ךיז ןוא ןטנעלַאט עגנוי ןרילומיטס רַאפ

 -לוק ערעסערג עלַא ןיא טקילײטַאבטימ

 -טפַאשלעזעג ןופ ןעגנומענרעטנוא-רוט

 ,רעטקַארַאכ ןכעל

 -ַאזינַאגרָא עשידיי יד וצ ווירב ןייז ןיא

 -רוטלוק רעד ןגעוו קרָאי-וינ ןיא סעיצ

 ר"ד ןבירשעג טָאה ,ָאטעג ןיא טייקיטעט

 ןיא; :סקידנגלָאפ םולבלעגניר לאונמע

 רעשינָאפמיס ַא קיטעט ןעוועג זיא ָאטעג
 טנעגיריד ןטנכייצעגסיוא ןטימ רעטסעקרָא

 זיא רע .ץיּפש רעד ןיא ןַאמלוּפ ןועמש

 ."עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 ז"ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : ווָאקרוט סַאנַָאי

 -למ ;} (452 ,314 ,218 ,244 ,230 ,2

 יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח : טדַאטשיײנ

 סַאנַאי ; (557 ,556 ,312 ז"ז) עשרַאװ ןיא ןדיי

 .(132 ,69 ז"ז) ןרעטש ענעשָאלרַאפ : וװָאקרוט



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 1,600 '1806182 181288202014: טעקע סם1

 20180ש/ 1 ססטס} ש 201806 שש 28 } א

 רע1611 (2232 'ז); 2110282 24 1302
 2165 ט)6216 0810... 1728182808-1,062-

 גזע סיש 1947 (15 יז); 5100
 16א180מ8 464 עט06מ גת 06 2131

 16111ת 1941 (297 יז),

 ,רעקיטירק-קיזמ -- דערפלַא ןהָאלּפ
 -נַאקַאב ןעוועג ןוא גרעבמעל ןיא טבעלעג

 רעליבַאטס ןעוועג .טנעזנעצער-קיזומ רעט

 "מעל רעטנַאקַאב רעד ןופ רעטעברַאטימ

 טפָא ןבירשעג .ַאיליווכ גנוטייצ רעגרעב

 ןוא רענײמעגלַא רעביא ןעגנולדנַאהּפָא

 -עג ןענעז ןעגנוניימ ענייז .קיזומ רעשידיי

 ןבָאה רעטרעוו ענייז וצ ןוא עקיגָאװ ןעוו

 ןזיירק עשילַאקיזומ עלַא טרעהעגוצ ךיז

 זיא טיײידַאב ןסיורג ןופ .גרעבמעל ןיא

 יד ןוא ,גרעבמעל ןיא קיזחמ :ךוב ןייז
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 רָאי ןיא גרעבמעל ןיא ןענישרעד ,ןדיי

7, 

 ,,ג/טקע8 עס 1,האסיט16 84 297021", זעשסש

1937 

 טסינַאיּפ -- ישזעי יקטרובסרעטעּפ

 -עג .רעקיזומיזַאשזד .רָאטיזָאּפמָאק ןוא

 טרעהעג ןוא עשרַאװ ןיא ןרָאי עלַא טבעל

 רעד ןיא ןטלַאטשעג עטסרעלוּפָאּפ יד וצ
 ןטימ ןעמַאזוצ .קיזומ רעטכייל רעשיליוּפ

 טליּפשעג דלָאג רוטרַא רעלדיפ ןטנַאקַאב

 ןיא ןבולקיטכַאנ עטסטנַאגעלע יד ןיא

 ןוא "בולק-עפַאק; ,"ַאירדַא; יו ,עשרַאװ

 -ָאּפמָאק רערַאבטכורפ ַא ןעוועג .ערעדנַא

 -ַאב יד רַאפ קיזומ ןבירשעג ןוא רָאטיז

 -ִא עקסרָאמ; :סרעטַאעט-יװער עטנַאק

 ,?ַאדנַאב, ,"יקסװַאשרַאװ קילוריצ , ,"ָאק

 ,?ָאװק-ָארּפ-יװק, ןוא

 לבמַאסנַא ןייז טימ (ןטימ ןיא ןביוא) יקסרובסרעטעּפ ישזעי
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 ןיא טעװעטַארעג ךיז המחלמ רעד תעשב

 ןעמוקעג רעטעּפש ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר

 -סָאנעוב ןייק קעװַא .לארׂשי-ץרא ןייק

 זיב ןענופעג ךיז טָאה רע ּוװ ,סערייא

 ,ןלוּפ ןיא סנטצעל ,8

 יץנַאט ןוא רעדיל ענייז ןופ רעקילדנעצ

 ןצלַאװ ןוא ןסקָאּפָאלס ,סָאגנַאט ,סרעגַאלש

 -יא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג ןענעז

 .ןלױּפ/ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא רעב

 :טרעהעג ןבָאה עטסנעמונעגנָא יד וצ

 ,(18000 2000008) ַאגנָאלימ ָאגנַאט;,

 ,(דיצ 8100 28602)"טשינ רענייק רעדָא וד,

 "ָאגנַאט עטסיז יד; ,(06 סקג8) "טנייה ןופ,

 ַא וצ .ערעדנַא ןוא (וא5206876)2 18090)

 ןָאנעז ןטסקעט ןבירשעג טָאה ייז ןופ ךס

 .ןַאדרַאוװ-דלַאוװירפ

 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סרעגַאלש ענייז

 -נעמיטנעס ןוא טייקשידָאלעמ רעסיז טימ

 -טנַא יז ןבָאה טפָא ,טײקמערַאװ רעלַאט

 ןבָאה ןוא ןטנעמעלע-קיזומ עשידיי ןטלַאה

 עסיוועג טימ סעיצַאיצָאסַא ןפורעגסורַא

 טיובעג ןעוועג רעבָא ןענעז ייז .תוליפת

 רעקידנעייגפיוא רעד ןופ ןעמטיר יד ףיוא

 ,קיזומזַאשזד

 1. 880118881: (00שיט8061 ,2

(102 

 (,95 ז"ז

 -ַאיּפ -- וװַאלסינַאטס יקסרובפרעטעּפ
 ןופ רענייא ןעוועג .רעקיזומדזַאשזד .טסינ
 ןיא ןטסינַאיּפיזַאשזד עטסטנַאקַאב יד
 ןופ רעטעברַאטימ רעטסטנעָאנ .עשרַאװ
 ,דלָאג קירנעה רָאטיזָאּפמָאק ןוא רעלדיפ
 -ַאב יד ןיא טליּפשעג םיא טימ ןעמַאזוצ

 יו ,עשרַאװ ןיא ןבולק-טכַאנ עטסטנַאק
 ךיוא טפָא ןוא "ַאירדַא ,?בולק-עפַאק,

 -רָאמ, רעטַאעט-יווער ןופ עניב רעד ףיוא

 .?ָאקָא עקס
 דנַאלסור ןיא ןעוועג המחלמ רעד תעשב

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -ענעג ןופ ײמרַא רעד טימ רעטעּפש ןוא

 ,לארׂשייץרא ןייק ןעמוקעג סרעדנַא לַאר

 ,עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג

 1. 28118811: 00ץיט8461 2
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 ןוא רעלדיפ -- (--1910) היעמש םורּפ

 -בָאד ןיא טבעלעג ןוא ןריובעג ,טנעגיריד

 קיוומ טנרעלעג .ןורָאט ייב ,בולָאג-ןישז

 ךיז ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רענורָאט ןיא

 ,טנכייצעגסיוא

 ןיא רעטסעקרָא-?יבכמ, טימ טריפעגנָא

 טריטרעצנָאק ןוא (ץנעוורד ייב) ןישזבָאד

 ץפרעש ,ןיּפיר ,ענּפיל :טנגעג רעד ןיא

 -םורד ןיא ךיז טניפעג .טעטש ערעדנַא ןוא

 .עקירעמַא

 -ַאעט -- (--1889) המלש טנעמַאזירּפ
 "קַא ןוא טנעגיריד ,רָאטיזָאּפמָאק-רעט

 "וא) ווענביה לטעטש ןיא ןריובעג ,רָאיט

 ןוא גרעבמעל ןשיװצ ,עיצילַאג ,(ווָאנ

 "ןב ןטמירַאב םעד ,רעטָאפ ןייז ןופ .זלעב

 ,רעווענביה עלהשמ 'ר ,ןחדב ןקידהרות

 ןוא ןורכז ןטוג ןייז טנשריעג רע טָאה



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -ַאמ רעד ןופ עדייז ןייז ןופ ןוא ,תודמול

 הבישי-שאר רעגרעבמעל םעד ,דצ סעמ

 ןצכעז זיב .תונשקע ןוא תופירח ןייז --

 ןוא ,תובישי ןיא טנרעלעג רע טָאה רָאי

 תעשב .קיזומ ,ומצע תעד לע ,רעטעּפש

 ' -רַאפ רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 ןשינעילַאטיא ןפיוא ןרָאװעג טרעגלַאװ

 ןיא טבעלעג המחלמ רעד ךָאנ ןוא טנָארפ

 עירָאעט-קיזומ טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,ןיוו

 ןיש ןָאזפלָאװ שוילוי רָאסעּפָארּפ ייב

 טימ ןעמַאװצ רעדיל טסַאפרַאפ טלָאמעד

 -עג טכעלטנפערַאפ ןענעז סָאװ ,ןטסקעט

 ןוא טַאלבעגַאט רעגרעבמעל ןיא ןרָאװ

 -ניז רעדָארב, יד ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג

 ןוא ןַאמטיל יּפעּפ ,סַאּפשעג ַאנעלעה "רעג

 ,ץנַאלג לאוי

 ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה רעטלע ןגנוי ןיא

 -עגסיוא םיא ןיא ןוא רעטַאט ןשידיי ןטיט

 -עג :"וב-לכ; ַא ןופ סעיצקנופ יד טריפ

 -ישזער ,קיזומ ןפַאשעג ,סעסעיּפ ןבירש
 ןוא ןרָאכ טריגיריד ,ןעגנולעטשרָאפ טריס

 -טימ ןײילַא ךיוא טפָא ןוא סרעטסעקרָא

 -עּפָא עטנַאקַאב ענייז ןשיוװצ .טליּפשעג

 -ינעק-ןעמולב יד; : ןעוועג ןענעז סעטער

 ןופ םלוג רעד; ,"ןירענייגיצ יד; ,"ןיג

 סרעטַאעט ענעדישרַאפ טימ .ַא"א "גָארּפ

 -ָאלסָאכעשט ,עינעמור רעביא טרעדנַאװעג

 -נַאװצ יד ןיא ,ןליוּפ ןוא עיצילַאג ,עיקַאװ

 טנעמַאירּפ המלש טָאה ןרָאי רעקיצ

 ,סרעטַאעט רעװעשרַאװ יד ןיא טעברַאעג

 -ָארּפ וצ קיזומ ןוא ןטסקעט קידנביירש

 -טסנוקניילק עקידטלַָאמעד יד ןופ ןעמַארג

 -טנעָאנ יד ןופ ןעוועג זיא רע .סרעטַאעט

 ןוא קישזָאנ קחצי ןופ רעטעברַאטימ עטס

 סעיוער יד וצ רעדיל ענייז ןופ ךס ַא

 "ףךיז טיירד לדער סָאד, ,"טלעג-הריד;

 "ףייז ךעליירפ ןסייהעג טָאה יבר רעד, ןוא

 -סקלָאפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז
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 ןרָאי-המחלמ-רַאפ עטצעל יד ןיא .רעדיל

 ןשידיי; ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג רע זיא

 טנומגיז ןופ (טקיו) ?רעטַאעט-טסנוק

 טימ ןעוװעג םש הנוק ךיז ןוא ווָאקרוט

 -נוטעברַאַאב עשילַאקיזומ עטסנרע ענייז

 -ינעדַאפדלָאג עזעידנַארג עכלעזַא וצ ןעג

 -רב; ןוא ?תימלוש; יװ ןעגנוריפפיוא עש

 טָאה גלָאפרעד ןסיורג רָאג ַא ,"אבכוכ

 -טיירב םוצ קיזומ רעד טימ טַאהעג רע

 רעדָארב. לקַאטקעּפס םענעטסָאמרַאפ

 ןעועג זיולב טשינ זיא סָאװ ,"רעגניז

 -ַאב ןוא ברַאפ ,גנַאלק ןופ עדַאנַאפוב, ַא

 רעשירעלטסניק ַא רקיעב רָאנ ,?גנוגעוו

 -מיטסקלָאפ ענעגרָאברַאפ ןופ קורדסיוא

 ןטייצ יד ןופ סָאװ ,תורצוא-קיזומ עכעל

 "רעגניז רעדָארב; יד ןופ רעטָאפ ןופ

 זיב ןוא (1868--1815) תוילגרמ לרעב

 ןייק ןעמוקַאב טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ,םיא

 ענעסעגרַאפ עטלַא יד טָאה רע .ןוקית

 -םיתמ-היחמ ןוויטָאמ עשירעגניז-רעדָארב

 -ָאמ ןיא טרירגעטניא ייז ןוא ןעוועג

 -פױא-רעטַאעט עיינ ןופ ןעמַאר ענרעד

 .ןעגנוסַאפ

 -ַאזירּפ המלש טָאה טסייג ןקיבלעז ןיא

 -ַאעט עשיגרענע ןייז טצעזעגרָאפ טנעמ

 -ייווצ רעד תעשב טייקיטעט-קיזומ-רעט

 ןשיטעיווָאס ןרַאפ .המחלמ-טלעוו רעט

 רע טָאה גרעבמעל ןיא רעטַאעט-הכולמ

 -לָאמ; סעשיקרַאמ ץרּפ וצ קיזומ ןפַאשעג

 -וח ייווצ, סרעבָאלטָאג .ב .א וצ ,"טייצ

 רעד היבוט2 סמכילע-םולש וצ ,"תוּפ

 רעד ןיא ןוא ,"זהנקי; ןוא "רעקיכלימ

 ץנַאג רעביא ןעגנורעדנַאװ ענייז ןופ טייצ

 -נַא ענעדישרַאפ טימ רע טָאה דנַאלסור

 טריגיריד ,סעסעיּפ טלעטשעג ןעלבמַאס

 -טּפיוה טליּפשעג ןילַא ןוא סרעטסעקרָא

 ,סעלָאד

 טנעמַאזירּפ המלש ךיז טניפעג 1949 ןופ
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 ןרָא עטשרע יד .סערייא-סָאנעוב ןיא

 עקיטפַאהבעל ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה

 ,ןבעל-רעטַאעט ןקיטרָאד ןיא טעטיױויטקַא

 -רָאפ ַא סטכיל דוד וצ קיזומ ןבירשעג

 טעברַאַאב ,"רימדול ןופ דיומ יד, גנולעטש

 -ןב בקעי ןופ גנוריפפיוא יד שילַאקיזומ

 ןוא רעדיל ןפַאשעג ,"בגנה תוברעב , ימע

 ןוא ,ןטנוװָא-טסנוקניילק ייר ַא וצ ןטסקעט

 ןייז טימ ןעמַאװצ ןרָאפעגסױרַא טפָא

 ףיוא ,ןדייה יזיג ןירעליּפשיש יד ,יורפ

 עקידתונכש יד ןיא ןלָארטסַאג-טרעצנָאק

 עטצעל יד .רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד

 רעטערב יד ףיוא טשינ ןיוש שטָאכ ,ןרָאי

 קיטסייג ץלַא ךָאנ רע זיא ,עניב רעד ןופ

 ףיוא וליפַא טרינַאּפמָאק ןוא שירעפעש

 ןקיברַאפנדישרַאפ ןופ רעדיל גנולעטשַאב

 ,ןרָאיטקַא ןוא סרעגניז רַאפ טלַאהניא

 -עג םיא ךיא בָאה 1968 רעבָאטקָא ןיא

 רעד ףיוא ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןפָארט

 יד ןופ םענייא ןיא ,סעטנעירָאק עדינעװַא

 טקנוּפפערט ַא יו טניד סָאװ ,רעזיײהעּפַאק

 -לוק ןוא סרעקיזומ ,ןרָאיטקַא עשידיי רַאפ

 -טוג ַא טימ ,טדיילקעג-ןייש .סרעוט-רוט

 ,קיור ןוא ךעלטימעג ,םינּפ טריזַארסיוא

 ןגיוב ַא רעביא לשיט ַא ייב ןסעזעג רע זיא

 ...דיל ַא ןבירשעג ןוא ריּפַאּפ-ןטָאנ

 ּצ

 -יזָאּפמָאק ענייז טָאה טנעמַאזירּפ המלש

 רעד ןופ רענעט עלַא טימ ןטכַאלפעג סעיצ

 ןטנעמעלע עשיגרוטיל .עמַאג רעשידיי

 ןשידיי ןופ סעידָאלעמ עסיז ,ןענוװַאד ןופ

 ןופ ןוויטָאמ עטריּפָאקניס ןוא דילסקלָאפ

 -כרוד קיטייזנגעק ךיז ןבָאה ףייה עשייבר

 ,טנעגיריד -- (/--1912) רכששי רעטַאפ

 ןריובעג .רעקיטירק-קיזומ ןוא גָאגַאדעּפ

 ןרָאי עגנוי יד ,קצָאלּפ ייב ,ןיבָארד ןיא

 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ;י

 -טיר עיינ ןיא עטקַאהעגסיוא ןוא ,ןפורעג

 ןבָאה ,עשיזַאשזד טלוב וליפַא טפָא ,ןעמ

 ױזַא ןוא .שובל םענרעדָאמ ַא ןעמוקַאב ייז

 יד ןופ רענַאקיהָאמ רעטצעל רעד זיא

 -טנייה רעמ ןרָאװעג ?רעגניז רעדָארב;

 עשידיי םיא ןופ ערעגניי ךס ַא יו קיטייצ

 טגרָאזעג רעבָא טָאה רע .ןרָאטיזָאּפמָאק

 לָאז ןעגנופַאש ענייז ןיא זַא ,רַאפרעד

 טכיועגכילג יד ןרעװ ןטלַאהעגנייא
 .גנַאלק ןוא טרָאװ ןשיווצ

 רפס עדוי ַא דיי ַא זיא טנעמַאזירּפ המלש

 ןוא דניירפ-ןשטנעמ ַא ,לארׂשי בהוא ןוא

 -עג ןרָאיטקַא ךס ַא טָאה רע .תוירבל חונ

 קידנעטש ןוא סיפ יד ףיוא ןלעטש ןפלָאה

 ןרָאיטקַא רַאפ טייקשירבח ןזיװעגסױרַא

 -קַארַאכ ווָאקרוט טנומגיז .סרעקיזומ ןוא

 דימת ןָאמרעד ךיא/ : ױזַא םיא טריזירעט

 עכעלטנייוועגרעסיוא ןייז גנורעדנּוװַאב טימ

 עטרינילּפיצסיד ןוא טסולסטעברַא ,עיגרענע

 -נירגרַאפ רימ טָאה סָאװ ,טייקשינעמכַאפ

 ."טעברַא יד טכַאמעג םענעגנָא ןוא טרעג

 "רַאפ ,רעגניז רעדָארב : טנעמַאזירּפ המלש
 ;1960 סערייא-סָאנעוב ,ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאב
 הפוקת ענעסירעגרעביא יד : וװָאקרוט טנומגיז
 "רוט סַאנַאי ; (450 ,448 ,209 ,120 ,119 ז"ז)
 סערייא-סָאנעוב ,ןרעטש ענעשָאלרַאפ : װָאק
 : גרעבדורנ"װַאקררט קחצי ;(66 '// 3
 -רַאװ "ךוב-שידיי , ,ןליוּפ ןיא רעטַאעט שידיי
 ; (133 ,119 ,118 ,74 ,71 ,70 ז"ז) 1951 עש
 ,ךוברַאי / הנשה רפס : רעװַאקַאטרַאט .א .דער
 ,רעגנַאמ ; (241 ,240 ז"ז) 1967 ביבאילת
 ןיא רעטַאעט רעשידיי : ןַאפנערעפ ,וװַָאקרוט
 : גייווצרעבליז ןמלז ; (122 ,109 זיז) עּפָאריײא

 רעטירד ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל
 .(1876-1873 זיז) 1959 קרָאי-וינ ,דנַאב

 עשרַאוװ ייב ,םישטָארקַאז ןיא טגנערברַאפ

 םעד טקידנעעג .עשרַאװ ןיא טנרעלעג ןוא

 עג זיא סָאװ ,רַאנימעס-רערעל ןשיכולמ



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ,רעבוַאט ריאמ ר"ד ןופ טריפעגנָא ןרָאװ

 -ַאד יבצ םהרבא ייב טנרעלעג קיזומ ןוא

 רעטעּפש .טַאטשנזיײיא דוד ןוא שטיװָאדיװ

 -רעסנָאק רעװעשרַאװ רעד ןיא טנרעלעג

 שועדַאט ןרָאסעּפָארּפ יד ייב עירָאטַאװ

 װַאלסינַאטס ןוא (1929--1892) רענזיימ

 ,(1961---1881) ָארוזַאק

 ןיא טעברַאעג 1939--1925 ןרָאי יד ןיא

 -ַאנמיג רעשיטסיװקַארטוא רעשידיי רעד

 גנַאזעג ןופ רערעל יװ עװַאלמ ןיא עיז

 -ריפ ַא טריפעג .םידומיל עשיטסיַאדוי ןוא

 יַאקיזומ ןעוועג ןוא רָאכרעליש ןקימיטש

 ןשיטַאמַארד ןשידיי ןופ רעטייל רעשיל

 רעטייווצ רעד תעשב .עוװַאלמ ןיא זיירק

 ןוא דנַאלסור ןיא ןעוועג המחלמ-טלעוו

 -נירגעג רעגַאל ןופ ןרעוו טיײרפַאב ןכָאנ

 לבמַאסנַאא ןַא טימ טריפעגנָא ןוא טעד

 רעכלעוו ,?טרָאװ ןוא גנַאזעג ןשיליוּפ ןופ

 ,ןַאטסיקישזדַאט ןיא טריטרעצנָאק טָאה

 רָאטקעריד ןעוועג ךיוא טייצ ַא .עיזַאלטימ

 ןיא עינָאמרַאהליפ רעשיכולמ רעד ןופ

 ,דַאבַאנינעל

 ךשמ ןיא -- ןליוּפ ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ
 -לוק ןופ רעטייל רעד ןעוועג רָאי ַא ןופ
 -ָאק-לַארטנעצ םייב טנעמַאטרַאּפעד-רוט

 ,עשרַאװ ןיא ןדיי עשילוּפ ןופ טעטימ
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 -עּפש ןוא זירַאּפ ןייק קעװַא 1947 ןיא ןוא

 ---1951 ןרָאי יד ןיא ,ןּפרעװטנַא ןייק רעט

 -ַארב ,ָאריענַאשז-עד-ָאיר ןיא ןעוועג 2

 -נעטניא ןַא טלקיװטנַא טָאה רע ּוװ ,ליז

 ןוא טעדנירגעג .טייקיטעט-קיזומ עוויס

 רעטקינייארַאפ : ןרָאכ עכעלטע טריגיריד

 ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגויי עשידיי ןופ רָאכ

 ןופ עדניימעג רעד ייב רָאכ רעשיגרוטיל

 רעלַאנָאיצַאנ ,(.י .ר .א) ןדיי עשטייד יד

 -גיא םייב רָאכסקלָאפ ןוא "רימזה; רָאכ

 רעד .גנויצרעד ןוא רוטלוק רַאפ טוטיטס

 ןָאזרעּפ 120 טלײצעג טָאה רעטצעל

 עכעלרעי ענייז טימ ןטערטפיוא טגעלפ

 -יסינומ ןופ לָאז ןסיורג ןיא ןטרעצנָאק

 סיורג ןקעוװ ןוא טָאטש ןיא רעטַאעטילַאּפ

 ןזיירק עשינַאמָאלעמ יד ןשיווצ סערעטניא

 .טפַאשלעזעג רענַאיליזַארב רעד ןופ

 רכׂשׂשי טנעגיריד ןופ טייקיטעטיקיזומ יד

 -עג טָאה ָאריענַאשז-עדדָאיר ןיא רעטַאפ

 עשידיי ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאה
 וצ טרעטנענרעד ייז טָאה ןוא עכעלטנגוי

 ןיא .קלָאפ רעזדנוא ןופ ןטרעוװ-רוטלוק יד

 טימ ןוא ליזַארב טזָאלרַאפ רע טָאה 2

 -טג ,לארׂשי ןייק ןעוועג הלוע החּפשמ ןייז

 -ץּפ ךיז טעמדיוו .ביבא-לת ןיא ךיז טניפ

 ,טייקיטעט רעשילַאקיזומ ןוא רעשיגָאגַאד

: 

 ענעדישרַאפ ןיא טָאה רעטַאפ רכׂשׂשי

 -גולדנַאהּפָא טכעלטנפערַאפ ןטפירשטייצ

 ןופ ןעמעלבָארּפ יד רעביא ןעייסע ןוא ןעג

 ןיא ךיוא טָאה רע .קיזומ רעשידיי רעד

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ

 ןרעװ עכלעוו ,ןלַאירעטַאמ יד ןעלמַאז
 .ךוב ןקיזָאד ןיא טגנַאלרעד

 1924 רעבָאטקָא ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד,

 ןט10 ,זירַאּפ ,"טרָאװ רעזדנוא,, ; (23 ,17 ז"ז)

 -ןַאס ,"טנעמָאמ רעינ רעד, ; 1950 ילוי

 ,1951 רעבַאטקָא ןט5 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ
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 ;ָארענַאשז עד ַאיר ןיא רימזה רָאכ רעלַאנָאיצַאנ :ןטימ ןיא ;ָאריענַאשז עד ָאיר ןיא טוטיטסניא-סקלָאפ ןופ רָאכ :ןביוא
 ,רעטַאפ .י ןופ גנוטייל רעד רעטנוא -- יירד עלַא .ביבא-לת ןיא "למרכח , עלוש רעד ןופ רָאכ-רעדניק :ןטנוא
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 --- (1942--1888) קחצי לאומש רעטַאפ
 -ַאמ ןיא ןריובעג .רָאסיזָאּפמָאק ןוא ןזח

 ןגיוצרעד ןוא (יקצעיווָאזַאמ-וװּוקַאמ) עוועק

 -עג .םייה רעלַאנָאיצַאנ-זעיגילער ַא ןיא

 -עג קיטייצכיילג ןוא תובישי ןיא טנרעל

 ןזח םוצ ןעמוקעגנָא .םינזח ייב ןעגנוז

 -ָאנ ןיא טָאה סָאװ ,שטיװָאכורָאב רזעילא

 סיורג ַא טריפעג ,עשרַאוװ ייב ,רָאװדיװ

 -ץּפש ,םידימלת ןוא םיררושמ טימ תונזח

 טנרעלעג םיא ייב זיא'ס .םינזח עקידרעט

 תואחסונ .,עינָאמרַאה ,שזעפלָאס ןרָאװעג

 ,לארׂשי תמכח ןוא הליפתה

 וצ טרעהעג טָאה רעטַאפ קחצי לאומש

 -יילעג ןבָאה סָאװ ,םידימלת עּפורג רעד

 טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןוא רעכיב טנע

 ןרעה וצ ידכב ,עשרַאװ ןייק טּפַאכעגניײרַא

 -סעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןופ טרעצנָאק ַא

 רָאװדיװָאנ ןיא ןרָאװעג גנע םיא זיא .רעט

 רעד ןיא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה רע ןוא

 טָאה טייצ עסיוועג ַא .ןײרַא טלעוו רעטיירב !

 -יריד םייב ,קָאטסילַאיב ןיא ןעגנוזעג רע

 ןיא רעטעּפש ןוא ,ןַאמרעב בקעי טנגעג

 .לושרָאכ רעקיטרָאד רעד ןיא ,ענוװָאק

 טשינ ץעגרע ןיא רעבָא ךיז טָאה רע

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 רעד טימ ןוא ארמג רעד טימ טדיישעג

 .רוטַארעטיל רעשיערבעה רענרעדָאמ

 ןיא ןענופעג ךיז רֶע טָאה 1910 רָאי ןיא

 טימ טריפעגנָא טָאה רע ּוװ ,ווָאנַאכעשט

 רעשיטסינויצ רעקיטרָאד רעד ןופ רָאכ ַא

 -עג רעשידיי רעד, :הנהכ הקבר) טנגוי

 ןיא ,"ןרעטלע ןוא רעדניק ןשיװצ לגנַאר

 -ידי רעװָאנַאכעשט רעד ןופ ךוב-רוכזי

 ןיא ןזח ןעוועג םעד ךָאנ .(הליהק רעש

 -רעטעּפש יד ןיא ןוא ,קצָאלּפ ייב ,ןיבָארד

 -ייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ,ןרָאי עקיד

 ייב ,םישטָארקַאז ןיא ,המחלמ-טלעוו רעט

 -עג עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב .עשרַאוװ

 -עגמוא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעוו

 .סעיצקַא יד ןופ רענייא ןיא ןעמוק
 א

 -עדוי ַא ןעוועג זיא רעטַאפ קחצי לאומש

 םענייש ַא טַאהעג .רפס-עדוי ַא ןוא ןגנ

 -רעביוא רעד ןיא סָאװ ,ןָאטירַאב ןשיריל

 ַא יװ ןעגנולקעג רע טָאה עגַאל רעטש

 רע טָאה ןענװַאד ןייז ןיא ןוא רָאנעט

 ןרעצלוז ןופ עשיסַאלק סָאד טקיניײארַאפ

 "וװָאר לדייז ןופ ןשידיי-לענָאיצָאמע ןטימ

 -יטשריפ ענייש טריפעג קידנעטש .רענ

 -ַאקיזומ עגנוי ןגיוצרעד ןוא ןרָאכ עקימ

 זיא םידימלת ענייז ןשיוװצ .תוחוכ עשיל

 םהרבא ןזח רענולעיו רעד ןעוועג ךיוא

 -דעו:תיב ַא ןעוועג זיא זיוה ןייז .טוה

 ןיא סרעבָאהביל-קיזומ עלַא ןוא םינגנמל

 -ָאלעמ עקידנזיירכרוד ךיוא יו ,לטעטש

 ןענופעג קידנעטש םיא ייב ןבָאה ,ןענַאמ

 ךיז ןבָאה ךעלגעט-גָאט .ריט ענעּפָא ְזַא

 ןוא ןעגנַאזעג ןגָארטעג םייה ןייז ןופ

 טנגוי ןוא ,ןטנעמורטסניא ןופ ןעגנַאלק

 -ומ טיירגעגוצ החגשה ןייז רעטנוא טָאה

 -לוק ענעדישרַאפ וצ ןרעמונ עשילַאקיז

 -רָאפ-רעטַאעט ןוא ןעגנומענרעטנוא-רוט

 .ןעגנולעטש



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 קיזומ ןפַאשעג טָאה רעטַאפ קחצי לאומש

 -יערבעה ןופ ןטסקעט וצ ןוא תוליפת וצ

 -ישטער ענייז .סרעטכיד עשידיי ןוא עש

 ןזח רַאפ ןוא ,ָאלָאס ,ןזח רַאפ ןוויטָאט

 ןבירשעגרעביא ןענעז ,רָאכ טימ ןעמַאזוצ

 יז ךרוד ןוא םינזח ךס ַא ןופ ןרָאװעג

 וצ רעדיל ענייז ןוא ,ןרָאװעג ןעגנוזעג

 ,ץרּפ .ל .י ןופ "שינָאמ, עמעָאּפ רעד

 רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז

 יזָאּפמָאק ענייז ךיוא טגעלפ רע .טנגעג

 ןוא עקירעמַא ןייק םינזח וצ ןקיש סעיצ

 רַאפ גנוניױלַאב ענעמוקַאב יד ןוא עדַאנַאק

 ןרַאפ עזַאב עזייוולייט ַא ןעוועג זיא םעד

 ענייז .החּפשמ ןייז ןופ םויק ןלעירעטַאמ

 יד יװ עשיגרוטיל יד ױזַא ,ןעגנופַאש

 גנולגיּפשּפָא ןַא ןעוועג ןענעז ,עכעלטלעוו

 ןופ

 שטָאכ ןוא ,ןטסקעט יד ןופ טלַאהניא ןופ

 -ַאכ ןכעלמיטסקלָאפ ַא ןגָארטעג ןבָאה ייז

 ןטלַאהעגנייא ןעוועג ייז ןענעז ,רעטקַאר

 עטיובעג ,ןרָאכ יד .ןָאט ןשימעדַאקַא ןיא

 ןענעז ,תודוסי עשיטקנוּפַארטנָאק ףיוא

 ,עלופקורדסיוא ןוא עכעלרעייפ ןעוועג

 ןַא -- ןטייקיעפ עשיגָאגַאדעּפ ענייז ןגעוו

 רימ קידנבעג : דָאזיּפע רעכעלסעגרַאפמוא

 -נָאק ןיא סעכלעזַא סָאװ ,ןייטשרַאפ וצ

 יד ןבירשעגנָא רימ רע טָאה ,טקנוּפַארט

 -רָאדַאערָאט ןופ ןטקַאט סקעז עטשרע

 .ןעגניז ןסייהעג ןוא "ןעמרַאק, ןופ שרַאמ

 עטשרע יד ןעגנוזעג טָאה ןײלַא רע
 -"רעגניז רעטסיימ, סרענגַאװ ןופ ןטקַאט

 עג רַאברעדנּוװ סע טָאה ןעמַאזוצ ,שרַאמ

 ןרָאװעג רָאלק ךיילג רימ זיא סע .ןעגנולק

} 
 עמ !
; 

 ּש =

24 

 -עּפש ךימ בָאה ךיא ןוא ,זיא סָאד סָאװ

 יקב ןעוועג זיא רֶע זַא ,טגייצרעביא רעט

 ,טקנוּפַארטנָאק ןוא עינָאמרַאה תוכלה ןיא

 יד וצ טרעהעג טָאה רעטַאפ קחצי לאומש

 ,תונזח םענרעדָאמ ןופ רעכעלקריוורַאפ

 -נימ סחנפ ןופ ןעגנוסַאפפיוא יד טיול

 ענייז ןריפסיוא ןיא רע טָאה ,יקסווָאק

 זיא רע .שדוקה-תדובע ןַא ןעזעג ןטכילפ

 ןוא תוירבה םע ברועמ ַא ןעוועג ךיוא

 -דניירפ ןוא תובוט תודימ ענייז קנַאד ַא

 ןייז ףיוא ןסעזעג ,ןשטנעמ טימ טפַאש

 ,לודג דובכב עלעטש

 רעד ןופ ךוב-רוכזי : ינפַאיײףלַאװ .א .דער
 יד, }1962 ביבאילת ,הליהק רעװַאנַאכעשט

 ;(23 '1) 1934 יַאמ ,עשרַאװ ייטלעוויםינזח

 .(19 'ז) 1935 לירּפַא

-+ 
: 

{ 

 רעלדיפ (1941--?) ריד ןיצרַאמ רעגלַאפ
 -ַאג ,ידָארב ןיא ןריובעג .טנעגיריד ןוא

 ןכָאנ .ןיוו ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא ,עיציל
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 ןיא טצעזַאב ךיז ,ןליױּפ ןייק ןעמוקקירוצ

 -מיג ןעוועג זיא רע ּוװ ,ווָאװַאלסינַאטס

 טָאה רע .טנעגיריד ןוא רערעל-עיזַאנ

 רעטסעקרָא םעד טריגיריד ןרָאי עגנַאל

 .ָאקשוינָאמ ןופ נ"א עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ

 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע

 ,1941 רָאי ןיא סיצַאנ

 ןוא ןירעגניז-סקלָאפ -- אלָאל ןַאמלָאפ
 רעטעּפש ןוא ןיטסירָאכ ןעוועג .ןיטסילָאס

 ןיא רָאכ-רואינש ןטנַאקַאב ןופ ןיטסילָאס

 ענעריובעגנייא עריא קנַאד ַא .עשרַאװ

 עשירעלטסניק ַא טכיירגרעד ןטייקיעפ

 שידיי ַא ןריטערּפרעטניא ןיא הגרדמ

 ,דילסקלָאפ

 רעלוּפָאּפ ןעוועג ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 -רעטַאעט עשידיי יד ןשיווצ טבילַאב ןוא

 -ַאבטימ ךיז טגעלפ יז .ןלוּפ ןיא ןסַאמ

 -ַאעטייוװער ןופ ןעמַארנָארּפ ןיא ןקילײט

 -עגפיוא םעד ץוחַא ןוא ןליוּפ ןיא סרעט

 -סקלָאפ ןשידיי ןופ ןטנוװָא יד ףיוא ןטערט

 ,דיל

 ,קרָאי-וינ ןיא ךיז טניפעג

 ,דגַאב רעטייווצ ,תונורכז : טרעכייוו לַאכימ
 ,טעטימָאק-ךוב ךרוד ןבעגעגסױרַא ,עשרַאוװ
 ; (128 'ז) 1961 ביבא-לת "הרונמ , גַאלרַאפ
 רעטַאעט רעשידיי : גרעבדורניװַאקרוט קחצי
 סחצי ,דער ; (117 יז) 1951 עשרַאװ ,ןלוּפ ןיא

 ,רעננַאמ ; (119 'ז) םָאדַאר רפס : וָאלרעּפ
 ןיא רעטַאעט רעשידיי : ןַאפנערעפ ,וװָאקרוט
 .(124 'ז) עּפָארײא

 -עּפ ,ןיטסינַאיּפ -- אניל ַאקפװָאקלַאפ
 ןטנַאקַאב םייב ָאנַאיּפ טנרעלעג .ןיגָאגַאד

 םייב .שטיווָאדימס רָאסעּפָארּפ עשרַאװ ןיא

 זיא ןעּפָאש ןופ נ"א לושקיזומ יד ןקידנע

 ןטימ טליּפשעג .ןרָאװעג טנכייצעגסיוא יז

 ,ןיטסילָאס יו ,רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 ךיז .גלָאפרעד סיורג טימ קידנעטש ןוא

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןענופעג

 .(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : װָאקרוט סַאנָאי

 ןא8פ2 2:2698186 11טג86זסיטגמש 28.6.1931

 -סינַאיּפ -- ַאנינַאי רענפעה"רעילימַאפ
 ןיא טנרעלעג ןוא ןליוּפ ןיא טבעלעג .ןיט

 -יסיירד יד ןיא .טשעּפַאדוב ןיא ןוא ןיוו

 עטנעקרענָא ןַא ןעוועג ןיוש ןרָאי רעק

 טימ ןטערטסױרַא טגעלפ ןוא ןיטסינַאיּפ

 -נָאק רעװעשרַאװ ןופ לַאז ןיא ןטרעצנָאק

 יװ טליּפשעג ךיוא טָאה יז .עירָאטַאװרעס

 רעד ןופ רעטסעקרָא ןטימ ןיטסילָאס

 רעד רעטנוא עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ

 ,וועיַאידרעב ןַאירעלַאװ ןופ גנוטייל

 יז זיב ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טבעלעג

 -קַא יד ןופ רענייא ןיא ןעמוקעגמוא זיא

 ,סעיצ

 .(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : ווָאקרוט סַאנַאי

 זא882 21268186 11ט8?/סיטגמ/ 0
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 -- (1943--1882) םַאדַא יקסנַאמרופ
 -יריד ןוא רעטסײמלעּפַאק ,טסיטעּפמָארט

 רעװעשרַאװ ןיא טנרעלעג 1898 ןופ .טנעג

 -יטס ַא ןופ ןסָאנעג .טוטיטסניא-קיזומ

 -ָארק דלָאּפָאעל ןופ ןעמָאנ ןפיוא עידנעּפ

 -טעּפמָארט יד טקידנעעג ןוא גרעבנענ

 -עג רעטעּפש .רעלגיז דירפטָאג ייב סַאלק

 .יקסרַאנילמ לימע ייב רוטנעגיריד טנרעל

 רעװעשרַאװ יד ןענַאטשטנַא זיא'ס ןעוו

 -גייא רע זיא ,1901 ןיא עינָאמרַאהליפ

 -סעקרָא ןיא ןליּפש וצ ןרָאװעג ןדַאלעג

 ,רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא : רעט

 טריזינַאגרָא ,ויטַאיציניא רענעגייא ףיוא

 -במַאסנַא עלַאטנעמורטסניא ענעדישרַאפ

 יד ןיא טריטרעצנָאק ייז טימ ןוא ןעל

 .ןלױּפ ןופ טעטש ערעסערג



 ןליוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 טריפעגנָא רע טָאה טייצ רעסיוועג ַא ןיא

 טימ ,רעטסעקרָאיזָאלב ןסיורג ַא טימ

 -רַאװ ןיא ןטערטסױרַא טגעלפ רע ןכלעוו

 ַאנילָאד; רענעפורעג ױזַא רעד ןיא ,עש

 (ס11מ8 8208108151/4) ?ַאקסרַאציײװש

 ,קרַאּפ רעװָאנעלעה ןיא ,שזדָאל ןיא ןוא

 ןעמונעגרעביא רע טָאה רעטעּפש טייצ ַא

 -ָאפמיס ןקידנרעדנַאװ ַא ןופ גנוטייל יד

 -עג זיא רע ןכלעוו טימ ,רעטסעקרָא ןשינ

 םעד ךָאנ ןוא טעטש ךס ַא רעביא ןרָאפ

 -נַא ןרענעלק ַא טעדנירגעג רע טָאה

 יד ןיא ןטערטעגסױרַא זיא סָאװ ,לבמַאס

 ןוא ?דיוװָאטַאיװש , סָאניק רעװעשרַאװ

 ךיוא טגעלפ יקסנַאמרופ םַאדַא .?ָאניסַאק;

 -רָא ןטימ ןריגיריד ןענָאזעס-רעמוז יד ןיא

 ייב ,קצָאװטָא טרָאורּפָא ןופ רעטסעק

 -ַאב ןופ רעטסעקרָא ןטימ רעדָא ,עשרַאװ

 .ענַאּפָאקַאז טרָארוק ןטנַאק

 .יקסנַאמרופ .א ןופ גנוטייל רעד רעטנוא קרַאּפטָאטש רעקצָאװטָא ןיא רעטסעקרָא
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 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ןבילבעג יקסנַאמרופ םַאדַא זיא המחלמ

 ןעועג זיא רע .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 -סעזערּפמיא-עלַארטנעצ, יד ןעמעוו ,רעד

 -קעריד יד ןבעגעגרעביא טָאה "עיסימָאק

 ןיא טרעצנָאק ןשינָאפמיס ןטשרע ןופ עיצ

 קעטָאילביב רעשיטסַיַאדוי רעד ןופ לָאז

 רע טָאה ָאטעג ןיא .סַאג עקצַאמָאלט ףיוא

 -רָא-ןסַאג ַא טריזינַאגרָא רעטשרע רעד

 -רעצנָאק טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעטסעק

 "רָא רעד .ףייה ערעסערג יד ףיוא טריט

 רעטרינָאיסעצנָאק ַא ןעוועג זיא רעטסעק

 ןייז ןטפעשעג עטוג טכַאמעג טָאה ןוא

 -נַא רַאפ רעטסומ ַא ןרָאװעג זיא וטפיוא

 סָאד ךיוא ןבָאה סָאװ ,רעקיזומ ערעד

 טעװַאיעג ךיז ןבָאה סע .ןָאטעג עקיבלעז

 -יפנָא רעד רעטנוא סרעטסעקרָא עכעלטע

 רעד ןופ ןטסילָאס ענעזעוועג ןופ גנור
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 גיוודול יו ,עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ

 םַאדַא ,ןָאסניװעל דרַאנרעב ,ןַאמצלָאה

 ןפוא ַאזַא ףיוא ןבָאה ייז ןוא גרעבמַארטש

 ,הנויח רעייז ןגיוצעג

 טַאהעג ךיוא טָאה גנוניישרעד עקיזָאד יד

 ןעגנודניברַאפ יד רַאפ טיײדַאב ןסיורג ַא

 -טלָאמעד יד ןיא ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןשיווצ

 ר"ד ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו .געט עקיד

 ןציטָאנ ענייז ןיא םולבלעגניר לאונמע

 :ןעז) .1942 ינוי ,ָאטעג ןיא ןבעל ןגעוו

 -ניר לאונמע ןופ ןציטָאנ עטנַאקַאבמוא

 יד ןיא שימרעק ףסוי ןופ םולבלעג

 1968 ביבאילת ,64 רעמונ ,טייק ענעדלָאג

 -רַאפ ,קיזומ עשידיי יד; : (157---149 זיז

 ,ָאידַאר ןופ ,ןעעפַאק עשירַא יד ןופ ןבירט

 ןדיי ןשיווצ רעדניברַאפ רעד רעדיוו טרעוו

 -רַאפ ןַאזַא| םענייא ןגעוו .ןטסירק ןוא

 רעד ןוא ָאטעג ןשיװצ ץַאלּפ-סגנודניב

 .געט יד טרעהעג ךיא בָאה טייז רעשירַא

 טמוק ענזַאלעשז ןוא עקסנַאּפ גָאר ףיוא

 ףיונוצ רעגייז ַא יירד קיטנוז ןדעי ךיז

 סָאװ ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעשידיי ַא

 סָאװ ,ןטָארד עקיכעטש יד ייב טליּפש

 וצ .טייז רענעי ןופ ָאטעג סָאד ּפָא ןלייט

 ןוא רעטרעדנוה וצ ךיז ןרעה קיזומ רעד

 עדעי ןעייג סָאװ ,רעירַא רעטרעדנוה

 ץַאלּפ םעד קידנזָאל ,קעװַא העש עבלַאה

 ןעייג סָאװ ,ןקַאילָאּפ תונחמ עיינ רַאפ יירפ

 "וצ יד ייב .קיזומ ענעטָאברַאפ יד ןרעה

 -ױּפ רעד טלעג סָאד ףיוא טלמַאז רערעה

 סע טיג רעכלעוו ,טנַאיצילָאּפ רעשיל

 ךַאז יד .רעטסעקרָא םעד רעביא ךָאנרעד

 רעד זיב גָאטימכָאנ ןצנַאג ַא ױזַא טרעיוד

 עיינ רדסכ ןעמוק סע ןוא העש-ייצילַאּפ

 ,קיזומ עשידיי ןרעה וצ ןטסירק תונחמ

 ערעדנַא ףיא ךיוא טעשעג עבלעז סָאד

 טייקכעלגעמ ַא ָאד רָאנ זיא סע ּוװ ,רעטרע

 ,ןטסירק ןוא ןדיי ןשיווצ טקַאטנָאק ַא ןופ

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 עּפורג ַא טנװֶא ןדעי טמוק ,לשמל ,ױזַא

 רעקיליה ןופ לָאטיּפש ןרָאפ ןטנַאקיזומ

 עקיטרָאד יד ןייז וצ חמׂשמ ידכ ,עיּפָאז

 .?ןטנַאטסערַא עקנַארק

 תעב ןעמוקעגמוא זיא יקסנַאמרופ םַאדַא

 .סעיצקַא יד ןופ רענייא

 ז"ז) ןעוועג סע ןזיא ױזַא : וָאקרוט סַאנַאי
 ,רעגנַאמ ; (452 ,244 ,218 ,204 ,203 ,1
 ןיא רעטַאעט רעשידיי : ןַאפנערעפ ,,וװָאקרוט
 .(463 'ז) עּפָאריײא
 1,600 '1266082 1312572072צ8 : טעקע ס'1

 201850ש 1 סססצ ש 2015806 שש 818 1 א

 זע161ג (דג יז); 11882 1269186 1118410-
 וט8מש ,19,7.1931 1721828408 

 -זַאשזד .טסינָאפָאסקַאס -- יבָאב רעלדיפ
 ןייק דנַאלשטייד ןופ ןעמוקעג .רעקיזומ

 טימ ןעמַאזוצ טליּפשעג 1923 ןיא ןלױּפ

 יװ ןעוועג טנכעררַאפ ןוא רענזָאר ידע

 ןטסינָאפָאסקַאס עטסעב יד ןופ רענייא

 ,ןלוּפ ןיא

 ןעמַאזוצ ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעוועג

 ןטרעצנָאק טנדרָאעגנייא דלָאג רוטרַא טימ

 ייב ןעמוקעגמוא זיא רע .קיזומזַאשזד ןופ

 ,סיצַאנ יד

 .(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וָאקרוט סַאגַאי

 1. 861138511: ססעט8061 2822: (,106 ז"ז
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 (1953--1879) שזָאגעשוג גרעבלעטיפ
 ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ,רעלדיפ --

 ןופ ןוז ַא ,דנַאלטעל ,קסניווד ןיא ןריובעג

 -ומ רעװעשרַאװ ןיא טנרעלעג .רעקיזומ ַא

 -עצרַאב װַאלסינַאטס ייב טוטיטסניא-קיז

 רעטעּפש .יקסװוָאקסָאנ טנומגיז ןוא שטיוו

 -רָא-עינָאמרַאהליפ ןיא רעלדיפ ןרָאװעג

 .טנעגיריד ריא 1904 ןופ ןוא רעטסעק

 ףיוא ןרָאפעגסױרַא רע זיא 1911 רָאי ןיא

 דנַאלשטײד רעביא ענרוט-ןטרעצנָאק ַא
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 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןרָאװעג ןדָאלעגנייא רע זיא םעד ךָאנ ןוא

 -טנעגיריד םעד ןעמענוצרעביא ןיוו ןייק

 רעגניזעלש) רעטלַאװ ָאנורב ןופ ןטסָאּפ

 זיא 1920 זיב 1914 ןופ ,(1962-++6

 1921 ןיא ,דנַאלסור ןיא קיטעט ןעוועג רע

 ןוא ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא

 ןרָאװעג ןטעברַאפ רע זיא םעד ךָאנ דלַאב

 -טלעוו ןטימ ןריגיריד וצ ןָאדנָאל ןייק

 ,וועליגַאיד ייגרעס ןופ טעלַאב ןטמירַאב

 גרעבלעטיפ שוָאגעשזג טָאה 1924 ןופ

 -קיזומ עטגייווצרַאפטיירב ַא טלקיװטנַא

 ענעדישרַאפ ףיוא עשרַאװ ןיא טייקיטעט

 יד ןופ ןעוװעג זיא רע :ןטינשּפָא-קיזומ

 -רָא ןשינָאמרַאהליפ ןופ ןטנעגיריד-טּפיוה

 ןטימ טריגיריד טפָא טָאה רע ,רעטסעק

 -יריד יד טריפעגנָא ,רעטסעקרָא-ערעּפָא

 -נָאק רעװעשרַאװ רעד ייב סַאלק-טנעג

 -ָאפמיס ַא טריזינַאגרָא ןוא עירָאטַאװרעס

 ,ָאידַאר ןשיליוּפ םייב רעטסעקרָא ןשינ

 ןיא גנולעטשסיוא רעד ףיוא טָאה סָאװ

 םענעדלָאג ַא ןעמוקַאב זירַאּפ ןיא 7

 לָאמ עלַא רע טגעלפ םעד ץוחַא .לַאדעמ

 יד רעביא ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאפסױרַא

 ,עּפָאריײא ןופ טעטשטּפױה

 ןיא ןעוועג רע זיא ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 ,ןליוּפ ןייק ןעמוקירוצ ןכָאנ ןוא עקירעמַא

 -ַאק ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה ,1946 ןיא

 ַא טיובעגרעדנַאנופ טָאה רע ּוװ ,ץיוװָאט

 ןיא סָאװ ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןסיורג

 רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאװעג טנכייצעגסיוא

 | ,גנוריגער

 ןַא טגָאמרַאפ טָאה גרעבלעטיפ שזָאגעשזג

 ,טסייג-סגנומענרעטנוא ןכעלנייוועגרעסיוא

 ןופ ביילקוצ ןיא קיטײזלַא ןעוועג זיא רע

 --1825) ןַאהָאי סוָארטש .רַאוטרעּפער

 ( --1882) רָאגיא יקסניווװַארטס ,(9

 טימעדניה ,(1927---1875) סירָאמ לעװַאר

 -רעס וועיפָאקָארּפ ,(1963--1895) לעווַאּפ
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 ---1892) שוירַאד ָאיימ ,(1953---1891) ייג

 ,(1927-1882) לָארַאק יקסווָאנַאמיש ,(

 לעסור ,(1953--1892) רוטרַא רעגענָאה

 -גדער טשינ ןיוש ,(1937--1869) טרעבלַא

 טָאה עלַא -- רעקיסַאלק יד ןגעוו קיד
 ,טעטעיּפ טימ טריגיריד רע
 א

 1949 יַאמ ןט5 ןופ ווירב ַא םענייז ןיא

 ןיא שטיווָארוס בקעי דניירפ ןטוג ןייז וצ

 ,גרעבלעטיפ שזָאגעשזג טביירש ,ביבא-לת

 ןבעל ןייז ייב טלָאװעג ךָאנ טלָאװ רע זַא

 יז טימ ןוא לארׂשי ןיא דניירפ ענייז ןעז

 טימ ךיז טסיורג רע ."ןריקיזומ, ןעמַאזוצ

 ױזַא ןבָאה סָאװ ,לארׂשי ןיא רעדירב ענייז

 "ידנעטשבלעז יד טפמעקעגסיוא קיטומ

 יץלָאטש ןתמא טימ לופ, זיא רע ןוא טייק

 ןופ, יד וצ ןגיוצעג םיא טָאה סע .םעד ןופ

 -כעלפרעביוא רָאנ םיא ןבָאה סע עכלעוו

 עלעמרָאפ עסיועג טלײטעגּפָא ךעל
 ..."ןכַאז

 1 60 '26682 131297024 : תעיעעס1

 0186 1 סססז שש 201806 יש 218 1 2424

 ט/161ג (31 ,70 ז"ז); 46110(/5060801 }
 16814 04 646 91066מ !מ 66 210814,

 1261 1941 (70 'ז); 2112ז10018 רע8ז-

 82810888 1901-1931 -- לט2ע872ט84 2

 (14 ,11 זײז); 1000856 46 18 0064

 טסעמ6 קצסנג., 22118 1997 (342 יז),

 -ןיטסינַאיּפ -- אדרַאװדע ןייטשנייפ
 טפָא ,ןירָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא ןיטסילָאס

 -ָאס יו ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטעגסױרַא

 -סיימ-טרעצנָאק עטּפָא ןַא ןעוועג .ןיטסיל

 .עשרַאװ ןיא ָאידַאר ןשיליוּפ ןיא ןירעט

 יקסװָאלַאכימ רָאסעּפָארּפ ,רערעל ריא

 עטסעב יד ןופ ענייא יװ ,ןטלַאהעג יז טָאה

 .ןליוּפ ןיא תוחוכדָאנַאיּפ

 ןטנעמוקָאד עשירַא ףיוא ןבעל ןבילבעג

 'ז) ןעועג סע יא יֹוזַא : וָאקרוט סאנַאי
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 דיי :ןַאפנערעּפ ,וָאקרוט ,רעגנַאמ ; (4

 .(462 'ו) עּפָארײא ןיא רעטַאעט רעש

 11882 21268186 1108?עסש8מש 8.7.1931.

 -מָאקַא ,ןיטסינַאיּפ -- ַאניגער ןייטשנייפ

 -ָארּפ ןופ ןירעליש ַא ןעוועג .ןירָאטַאינַאּפ

 ןוא יקסוװָאלַאכימ רעדנַאסקעלַא רָאסעּפ

 יַאיּפ עקיעפ יו ןרָאװעג טנַאקַאב ירפ זיא

 ןטערטעגפיוא זיא יז .ןיטסילָאס-ןיטסינ

 רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןטימ ןעמַאזוצ

 יז .עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ רעד ןופ

 רעד ןופ ןירָאטַאינַאּפמָאקַא יד ןעוועג זיא

 ,ןַאמלָאפ ַאלָאל ןירעגניז-סקלָאפ רעטנַאקַאב

 ןא882 21268186 11ג8?סישבמש 1.3.1931.

 -יד --- (1967--1910) ָאדרַאנרעב רעייפ
 ןיא ןריובעג .רערעל-גנַאזעג ןוא טנעגיר

 ,דמלמ םעד ,ןטַאט ןייז ייב ןוא גרעבמעל

 -לעז רעד ןיא .םידומיל עשידיי טנרעלעג

 ךורב םינזח יד ייב ןעגנוזעג טייצ רעקיב

 רערעה עשיז ,רָאש יכדרמ ,רעלטסניק

 -נָא טלָאמעד ןיוש .קינלָאקש םהרבא ןוא

 ,ןרָאכ ןריפ ןביוהעג

 סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוקעג 1920 ןיא

 -ָאגַאניס-שיגרוטיל ,ןרָאכ טריזינַאגרָא ןוא

 -רַא-קיזומ ןָאטעג .ןרָאכסקלָאפ ןוא עלַאג

 -ָאר יו ,טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא טעב

 ---1951 ןרָאי יד ןיא .עפ-ַאטנַאס ןוא ָאירַאז

 רעדנעל עקידתונכש יד ןיא ןעוועג 5

 (ַאמיל) ורעּפ ןוא (ָאגַאיטנַאס) עלישט יו

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא קירוצ רעטעּפש ןוא

 ןטימ טריפעגנָא יינ'ס ףיוא טָאה רע ּווװ

 ,רָאכ-"רימזה;

 ןוא רערעליגנַאזעג ךיוא ןעוועג םוטעמוא

 עכעלטע ןבעגעגסױורַא ומי
 -ָאנ ןרעטנוא ,ןעגנולמַאז-רעדיל ןטפעה
 .ןעגניז עלַא רימָאל :ןעמ

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 סערייא-סָאנעוב ,םינזחה רפס :לקדה .ל ,י

 -םינזח יד ןוא לוש יד ; (167 ,166 ז"ז) ,8

 .1968 רעבמעטּפעס ,סערייא-סָאענוב "טלעוו

 -ָאס ,רעלדיפ -- טנומגיז גרעברעייפ
 .גרעבמעל ןיא טבעלעג ןוא ןריובעג ,טסיל

 ,לַאטספלָאװ יצירוַאמ ייב קיזומ טנרעלעג

 -ָאטסער ןיא טליּפשעג .רעלדיפ רעקיעפ

 ,רעזייה-עפַאק ןוא ןענַאר

 .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 ןופ ןירעליש .ןירעגניז -- ֿאוַאר רעפייפ
 עטנַאקַאב ַא ןעוועג .רעטלַאװ ַאדרַאוװדע

 סָאד טריטנעזערּפער טָאה סָאװ ,ןירעגניז



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןטערטפיוא טפָא טגעלפ יז .דיל עשיליוּפ

 ןופ לַאז ןיא ןלַאטישטעריגנַאזעג טימ

 רָאי ןיא .עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ

 -לײטנָא ןליוּפ ןופ ןעמָאנ ןיא יז טָאה 8

 ןיא ןעגנורעייפ-טרעבוש יד ןיא ןעמונעג

 .ךיוו

 1882 121268186 11385!?זס68מ/ 3.8.1930.

 ,רעקיזומ -- (--1901) קיוודול פיליפ
 -רעטַאעט ןוא עטערעּפָא ןופ טנעגיריד

 ןופ טנגעג רעד ןיא ןריובעג .רעטסעקרָא

 ןעוועג ןוא ןיוו ןיא טנרעלעג .גרעבמעל

 ןעמוקניײרַא ןזיב קיזומ רעד ןיא קיטעט

 ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעג .ןשטייד יד ןופ

 -ץט-יווער ןטנַאקַאב ןופ טנעגיריד ןעוועג

 1941--1929 ןרָאי יד ןיא ,28.154 רעטַא

 -רוטַאינימ, ןופ רעטייל רעשילַאקיזומ ---

 זיב 1941 ןופ ןוא גרעבמעל ןיא ?רעטַאעט

 יד ןופ רעטסעקרָא; ןופ טנעגיריד 7

 חרזמ ןפיוא ?תוחוכ-רעטילימ עשיליוּפ

 .עילַאטיא ןיא ןוא

 ןיא ןָאדנָאל ןיא רע טעברַא 1947 ןופ

 ,סרעטַאעט-יווער

 -נַאּפמָאקַא-טסינַאיּפ -- ַאװָאיל לעקניפ
 -יילגַאב רעקידנעטש רעד ןעוועג .רָאטַאי

 .ינדָאלָאק עלעסָאי רעגניזסקלָאפ ןופ רעט

 טנעקעג םיוק ,טסינַאיּפ רעכַאוש ַא ןעוועג

 ַא ןעוועג רעבָא ,ןטָאנ ןופ ןליּפש סעּפע

 רקיעב ,רָאטַאינַאּפמָאקַא רערַאברעדנּוװ

 טייקיעפ ַא טַאהעג טָאה רע .רעהעג ןופ

 עטסַאּפעגוצ טרָא ןפיוא ןריזיװָארּפמיא וצ

 ןצנעדַאק ,ןדרָאקַא רעדיל ענעגנוזעג יד וצ

 סָאד יו ,ןעגנוצוּפַאב ענעדישרַאפ ןוא

 -נרישזנַארַא רעטינעג ַא ןופ סױרַא טלָאװ

 ,טנַאה רעקיד

 דנַאב ,ןרעטש ענעשָאלרַאפ : וָאקרוט סַאנַאי
 .(248 'ז) ייווצ
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 -ַאיּפ -- רָאסעּפָארּפ ,ףסוי טוַאהשיפ

 -עג .גָאגַאדעּפ ןוא רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינ

 -ַאינַאּפמָאקַא עטסטנַאקַאב יד ןשיוצ ןעוו

 וצ טרעהעג ךיוא טָאה ,עשרַאװ ןיא ןרָאט

 ןטסינַאיּפ-רעקיזומ עטסוויטַאטירָאטױא יד

 ,ןלוּפ ןיא

 ןפַאשעג רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 :לעטשנעמַאזוצ ןיא טעטרַאוװק-ךיירטש ַא

 לאינד ,יקסוגריג השמ ,רעסעמ בקעי

 ןופ ,רעסקַָאב טנומגיז ןוא יקסווָאקַארק

 רעשילַאקיזומ רעד ןעוועג זיא רע ןכלעוו

 רעד וצ טרעהעג ךיוא טָאה רע .רעטייל

 -יטס רַאפ עיסימָאק-ירושז-ןוא-סרוקנָאק

 -ַאקיומ ןוא עשיטסיטרַא עגנוי ןרילומ

 ,תוחוכ עשיל

 -קַא יד ןופ רענייא תעשב ןעמוקעגמוא

 ,סעיצ

 ז"ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וָאקרוט סַאנָאי

 "םינוח יד ןוא לוש יד, ; (244 ,230 ,203
 ,ןרעגנַאמ ; (23 'ז) 1937 ילוי עשרַאװ ,"טלעוו

 ןיא רעטַאעט רעשידיי : ןַאסנערעּפ ,װָאקרוט
 .(462 'ז) עּפָאריײא

 דילגטימ .רעלדיפ -- קירנעה ןַאמשיפ
 טמַאטשעג .עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ ןופ
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 ןוא החּפשמ-רעקיזמ רעטנַאקַאב ַא ןופ

 -עג זיא רע ,עשרַאװ ןיא קיזומ טנרעלעג

 -ָאפמיס ןופ דילגטימ רעקירעיגנַאל ןעוו

 -ליפ רעשרַאװ רעד ייב רעטסעקרָא ןשינ

 ,עינָאמרַאה

 .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 םזעסיטס0מנע 16006190יששװ 102/524024 

 1936 (8'ז)

 "זַאשזד ,רעלדיפ -- ידַאקרַא ָאטַאלפ
 עפורג רעד וצ טרעהעג טָאה .רעקיזומ

 -טנַא 1933 רָאי ןיא זיא סָאװ ,רעקיזומ

 -רַאװ ןייק ןעמוקעג .דנַאלשטיײד ןופ ןפָאל

 ,לבמַאסנַאיזַאשזד ַא טעדנירגעג ןוא עש

 עיינ ןעגנערבניירַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז

 -ץנַאט רעטכייל רעד ןיא ןעמטיר-גניווס

 ,קיזומ

 -רַאװ ןיא ןעוועג עיצַאּפוקָא רעד תעשב

 -עשנעג ףיוא טנפעעג ןוא ָאטעג רעוועש

 -יצ/ :ןעמָאנ ןרעטנוא זיוה-עפַאק ַא סַאג

 .?ַאנרעװַאט ַאקסנַאג

 ,ָאטעג ןופ םיבתכ : םולבלעגניר לאונמע ר"ד
 עשרַאװ ,"ךוב שידיי , גַאלרַאפ ,ייווצ דנַאב
 ױזַא : וָאקרוט סַאנַאי ; (207 'ז) 1963 יַאמ
 ; (244 'ז) ןעוועג סע זיא'

 1. 8801148581: סססעיט8961 1822 (106 'ז),

 -סילָאס ,ןיטסינַאיּפ -- אטוי רעטסַאלפ
 -עג טרָאד ןוא עקָארק ןיא ןגיוצרעד .ןיט

 .װ ןופ נ"א לוש רעד ןיא קיזומ טנרעל

 -ָארּפ ןופ ןירעליש ַא ןעוועג .יקסנעלעשז

 טריװלָאסבַא ןוא שטיװעלַאטשירק רָאסעּפ

 -סױרַא טפָא טגעלפ יז ,1929 רָאי ןיא

 ,ןיטסילָאס יװ ןטערט

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 ,װַאלסישטעימ םוַאברעדילפ
(1896-=) = -- 

 השמ

 ,טסיטעטרַאװק ,רעלדיפ

 ןליױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 טנרעלעג ןוא ןריובעג .רעטסיײמטרעצנָאק

 יד טקידנעעג .גרוברעטעּפ ןיא קיזומ

 רָאי ןיא עירָאטַאװרעסנָאק עקיטרָאד

 רעוא דלָאּפָאעל רָאסעּפָארּפ ייב ,7

 1926 זיב 1918 ןופ ןוא (1920--1845)

 -גָאק ןעוועג (סייררעביא םעניילק ַא טימ)

 -ליפ רעװעשרַאװ רעד ןופ רעטסיימטרעצ

 ,עינָאמרַאה

 -קעס ןרָאי עגנַאל ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 ,ןבדנ ןשיסור-שידיי ןטנַאקַאב ןופ רַאטער

 םעד קנַאד ַא ןוא גרובזניג דוד ןָארַאב

 -עג עשידיי טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג

 זיא וַאלסישטעימ .רעוט עכעלטפַאשלעז

 יד טימ ןעגנויצַאב ןיא ןעוועג קידנעטש

 ,עשרַאװ ןשידיי ןופ ןזיירק עשילַאקיזומ

 טפָא רע זיא דָאירעּפ רעװעשרַאװ ןייז ןיא

 -רָא ןשינָאמרַאהליפ ןטימ ןטערטעגסױרַא

 טָאה ױזַא ןוא .טסילָאס ןייז יו רעטסעק

 ןופ גנוטיל רעד רעטנוא טליּפשעג רע

 םַאדַא ,יקסניווינ ןַאי ,יקסנימיזַא ףעזוי

 -עדנַא ןוא רעצלעמ קירנעה ,יקצישזלָאד

 -יישט ,ןעוָאהטעב רע טָאה טליּפשעג .ער

 יד ,יקסרַאנילמ .,יקסוװַאינעיוװ .,יקסווָאק

 ןיא .ַא"א ןרָאטיזָאּפמָאק עשיוװַאנידנַאקס

 -טימ ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד
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 ןכלעוו ןיא ,"טעטרַאװק ןשילױּפ ,, ןופ דילג

 ַאנעריא ןיזָאוטריװ יד טליּפשעג ןבָאה'ס

 -גַאכָאק ילע ,יקסרַאנילמ לימע ,ַאקסיבוד

 ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .רע ןוא יקס

 -עדנע ןעמוקעגרָאפ לעטשנעמַאזוצ ןיא

 רעליּפשיַאלָאװ רעד ןעװ ןוא ןעגנור
 -עגסױרַא טָאה יקסוועלַאש וװַאלסישטעימ

 רע טָאה ,םזיטימעסיטנַא ןופ םינמיס ןזיוו

 ,טעטרַאװק םעד טזָאלרַאּפ

 -עד ןט15 ןופ יקסווָאזערַאו רעירוק רעד

 ןסיורג ַא ןגעוו טלייצרעד 1922 רעבמעצ

 -רָאי .עקָארק ןיא טעטרַאװק ןופ ָאקסַאיפ

 ןייז לַאז-יקסנָאלָאב רעד טגעלפ ךעלרעי

 -רַאװק ןופ ןטרעצנָאק יד וצ טליפעגסיוא

 ןעוועג לַאז רעד זיא לָאמ סָאד ןוא טעט

 סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .קידייל

 םיוברעדילפ סָאװ ,םעד בילוצ ןעשעג זיא

 1926 ןיא ןטערטעגסױרַא םיא ןופ זיא

 ןעמוקעג םוָאברעדילפ װַאלסישטעימ זיא

 ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ןוא לארׂשי ןייק

 ,ביבא-לת ןיא רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ
 ּצ

 טָאה קיטירק:-קיזומ עשיליוּפ עצנַאג יד

 רַאליפ םעד יו טנכייצַאב קידנעטש םיא

 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעװעשרַאװ ןופ

 ןופ רעלדיפ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה.מ

 ןופ ןוא רוטלוק רעשילַאקיזומ רעכיוה

 רע זיא, םעד וצ .קינכעט רערַאברעדנוװ

 טַארקָאטסירַא ןוא טנַאמרַאש ןעוועג דימת

 ."ןעגנומענַאב ענייז ןיא

 21266064014 14006611סששט,/ 1

 (3 יז )} ע'גומהזתנסמ12 רלש021822ט342

 1901-1931, (35 ,18ז"ז; ג1אטנ1ס/ 102

 872800811 -- 28.91931 -- הזזשעטג 1י6-

 11618מ2 5200841680.

 -סינַאיּפ -- ַאינַאפעטס ןייטשנטטלעפ
 ןיא עשרַאװ ןיא טנרעלעג .ןיזָאוטריװ-ןיט

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 ןעּפָאש ןופ נ"א לושקיזומ רעכיוה רעד

 -סיוא יז זיא סַאלקיָאנַאיּפ יד ןקידנע םייב

 ,זײרּפ ַא ןעמוקַאב ןוא ןרָאװעג טנכייצעג

 -ָאנַאיּפ טימ ןטערטעגסױרַא טפָא זיא יז

 -רֶא טימ ןעמַאזוצ ךיוא יװ ,ןלַאטישטער

 ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא רעטסעק

 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליּפ ןטימ

 .עשרַאװ

 ןא252 21268186 1118?זסשגמ/ 0;

{8.11.1931 

 ןופ טנעגיריד -- לבייל גרעבנעטשרעפ
 ןעוועג .עשטַאכָאס ןיא טבעלעג .,ןרָאכ

 ַא טריזינַאגרָא .טנעגיריד-רָאכ רעקיעפ ַא

 ןוא קעטָאילביב רעשידי רעד ייב רָאכ

 טימ ןטייהנגעלעג-רוטלוק ענעדישרַאפ ייב

 ,ןטערטעגפיוא םיא

 ,װעשטַאכָאס סקנּפ : ןַאמסייוו ןוא ןייטש .דער
 ,221 ,213 ,13ג ז"ז) 1962 בוצכוס יאצוי ןוגרא
9, 506, 546). 

 -מָאק ןוא טסינַאיּפ -- םייח ָאלשרעפ
 ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .רָאטיזָאּפ

 ןוא עשרַאװ ןיא קיזומ טנרעלעג .ןליוּפ

 זיא רע .עקירעמַא ןייק קעװַא רעטעּפש



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןייז ןופ רעטײלגַאב-ָאנַאיּפ רעקידנעטש

 .ָאקקשרעּפ הרש ןירעגניז רעד ,יורפ

 -כַאר ןופ ןעגנופַאש ָאלָאס ךיוא טליּפש

 -ביילג .ןעווָאהטעב ןוא ןעּפָאש ,ווָאנינַאמ

 -סקלָאפ עשידיי ןופ רעריפסיוא קיטייצ

 -רַאפ ףיוא סױרַא טפָא טערט .סעידָאלעמ

 -נָאק-רוטלוק ןשידיי ןופ ןעגנוטלַאטשנַא

 ,סערג

 טסילָאס-טסינַאיּפ -- לאכימ ַאקשרטּפ
 .קצול ןופ טמַאטשעג .רָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא

 -ָארּפ ייב עשרַאװ ןיא ָאנַאיּפ טנרעלעג

 -עג .יקסווָאלַאכימ רעדנַאסקעלַא רָאסעּפ

 ןיא טליּפשעג .טסינעּפָאש רעטנַאקַאב ןעוו

 ,ןלַאקָאלטכַאנ ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא סָאניק

 -ווָאלס ןייז .קיזומ עטכייל טרינָאּפמָאק

 ,(18 016010) "עיבעשט  ַאילד, סקָאפ
 זיא ,ןַאדרַאװ-דלַאוװירפ ןָאנעז ןופ טסקעט

 .ןרָאװעג רעלוּפָאּפ רעייז

 -יצַאנ רעד תעשב ןליױּפ ןיא ןעמוקעגמוא

 .עיצַאּפוקָא

 ןוא טסינַאיּפ -- וװַֿאלטינַאטס ָאקשרעּפ
 טרָאד ןוא קצול ןופ טמַאטש .רָאטיזָאּפמָאק

 ןעמוקעג רעטעּפש .ָאנַאיּפ טנרעלעג ןיוש

 דומיל ןעוװעג ךישממ ןוא עשרַאװ ןייק

 .יקסװָאלַאכימ רעדנַאסקעלַא .ּפָארּפ ייב

 יװ ,ןבולק-טכַאנ עטנַאגעלע ןיא טליּפשעג

 "ַאינרַאטַאל .ַאוװישזק, ןוא קק "ףע-ףע;

 ןבירשעג ךיוא ןוא ,(1גזקעט8 1808118)

 ,ןטסקעט עטכייל ןוא סעטערעּפָא וצ קיזומ

 ןייק ןעוועג הלוע ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 -יווער טימ טעברַאעגטימ ןוא לארׂשי-ץרא

 -יל וצ קיזומ טסַאפרַאפ ךיוא .סרעטַאעט

 -ַאב; .ןרָאװעג רעלוּפָאּפ ןענעז סָאװ ,רעד

 ןענעז ?יטָאמ,, ןוא ?ּפישזד , ,"דַאב-לעב

 רע .דנַאל ןצנַאג ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג

 רעטייל רעשילַאקיזמ ןעוועג ךיוא זיא
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 .עקירעמַא ןייק קעװַא זיא ,ָאידַאר ןיא

 טבעלעג .ןירעגניז -- הרׂש ַאקשרעפ
 ךָאנ ןופ .ןלױּפ ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא

 ַא טנַאמרַאפ .עקירעמַא ןיא המחלמ רעד

 -ניא ןעק ןוא עמיטשדןַארּפָאס עטעדליבעג

 ַא ייס ,עירַא-ןרעּפָא ןַא ייס ןריטערּפרעט

 ,דילסקלָאפ

 סױרַא יז טערט ןטרעצנָאק עריא ףיוא

 יד :לשמל יוװ ,רַאוטרעּפער ןכייר ַא טימ

 יססיווק ,"קיּפ עמַאד , ןיא ַאזיל ןופ עירַא

 ,ווָאיל ןופ רעדיל ,"ַאקסָאט ,, ןופ *עטרַא'ד

 טגניז .ערעדנַא ןוא יקסנישמור ,ַאדנוקעס

 ןשידיי ןופ ןעגנומענרעטנוא ףיוא טפָא

 ,קרָאי-וינ ןיא סערגנָאק-רוטלוק

 טמַאטשעג .רעלדיפ -- קעלוי טנַארּפ
 ,לדיפ טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןופ

 קיזמ רעטכייל ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז

 טנומגיז טסישזדנַאב ןטימ ןעמַאזוצ ןוא

 רַאפ לבמַאסנַא ןַא טעדנירגעג ןַאמייה

 .קיזומצנַאט רעטכייל

 -ַאב ןיא טליּפשעג רע טָאה בייהנָא ןופ

 טָאה רעטעּפש ,יַאזַאָא; בולקטכַאנ ןטנַאק

 -רַאו ןיא עטנַאקַאב יד טנפעעג ןײלַא רע

 "ורק רעד; ןוא "ףע-ףע; ןבולקטכַאנ עש

 ןרעטמַאל רעמ

 דנַאלסור ןיא ןעוועג המחלמ רעד תעשב

 ןעמוקעג ײמרַא סעסרעדנַא .נעג טימ ןוא

 ,לארׂשי-ץרא ןייק

 -- (--1915) רעדנַאטקעלַא דנַאלדירּפ
 ןיא ןריבעג .טנעגיריד ןוא טסינַאיּפ

 עטנַאקַאב יד טקידנעעג טרָאד ןוא שזדָאל

 -ייצכיילג .עיזַאנמיג-ךעלגניי עשיערבעה

 ,פָארּפ ייב ָאנַאיּפ טנרעלעג רע טָאה קיט

 רעשזדָאל יד ןקידנע ןכָאנ .יקסווָאדנַאװעל

 ערעל ןייז טרַיוניטנָאק ,עירָאטַאװרעסנָאק
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 ןופ נ"א לושכיוה רעד ןיא עשרַאװ ןיא

 -ָאדימס רָאסעּפָארּפ יב ָאנַאיּפ --- ןעּפָאש

 -ָארב .פָארּפ ייב רוטנעגיריד ןוא שטיוו

 טנעטסיסַא ןרָאװעג ,לַאטספלָאװ ווַאלסינ

 ,שטיווָאדימס .פָארּפ ןופ

 -רַאפ"טַאר ןיא -- המחלמ רעד תעשב

 רענַאטסכַאזַאק רעד ןיא טנעגיריד ,דנַאב

 ןעמוקקירוצ ןכָאנ .ַאטַא-ַאמלַא ןיא ערעּפָא
 רָאכ ןשידיי ַא טימ טריפעגנָא ןליוּפ ןייק

 ,עיגלעב ןייק קעװַא רעטעּפש .שזדָאל ןיא

 -קיזומ ַא גָאט ןקיטנייה ןזיב טריפ רע ּוװ

 -ינַאגרָא ,ןרָאכ טריגיריד רע .טייקיטעט

 ןוא קיזומ רעשידיי ןופ ןטרעצנָאק טריז

 ףיוא טעטרַאװק-רעגניז ַא טימ ףיוא טערט

 טייצ ןופ ,ןעגנומענרעטנוא ענעדישרַאפ

 ,ָאידַאר רעלעסירב ןיא ךיוא -- טייצ וצ

 עשילַאקיזומ-שיגָאגַאדעּפ ַא ךיוא טריפ רע
 .ןּפרעװטנַא ןיא טייקיטעט

 -ַאנָאיצַאנ ַא זיא דנַאלדירפ רעדנַאסקעלַא

 סיוא ךיז טקריוװ טעברַא ןייז ןוא דיי רעל

 ןגני םעד ןרעטנענרעד ףיוא וויטיזָאּפ

 -רוטלוק עלַאנָאיצַאנ יד וצ רוד ןשידיי

 עטלייצעג יד וצ טרעהעג טָאה רע .ןטרעוו

 ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה סָאװ ,ןטנעגיריד

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -נעמַאזוצ-ןרָאכ) "הירמז, רעטשרע רעד

 ,לארׂשי תנידמ ןיא (םוק

 -עג .רעלדיפ -- ןַאמַאלַאס ןַאמרירפ
 טרעהעג .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריוב
 -עג ןיא סרעקיזומ עּפורג רעגנוי רעד וצ
 ךרוד ןרָאװעג טרילומיטס ןענעז סָאװ ,ָאט
 ."שיסימָאק-סעזערּפמיא עלַארטנעצ , רעד

 .עיצקַא ןַא תעשב ןעמוקעגמוא

 ז"ז) ןעוװעג סע זיא ױזַא : וַאקרוט סַאנָאי
2, 244)., 

 -- .ַאלעבַאזיא ַאקסװַאנסָאסןַאמיירפ
 -ירקיקיזומ .ןיגָאלָאקיזומ ןוא ןיטסינַאיּפ

 קיזומ טנרעלעג ןוא ןגיוצרעד .ןירעקיט

 ןירָאסעּפָארּפ ןופ ןירעליש .עקָארק ןיא
 ןופ ןיטנעװלָאסבַא ןוא ַאװָאּפלָאטס ַאגלָא

 ןיא יקסנעלעשז .וו ןופ נ"א לושקיזומ

 ךָאנ .1939 רָאי ןיא טקידנעעג .עקָארק

 -ָאס יװ ןטערטעגסױרַא ןיטנעדוטס סלַא

 ,ןירָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא ןיטסיל

 -עפָארּפ-ָאנַאיּפ ןעוועג המחלמ רעד ךָאנ

 ןיא לושקיזומ רעשיכולמ רעד ןיא ןירָאס

 -ָאקיזומ טימ ךיוא ןעמונרַאפ ךיז .עקָארק

 יז ּוװ ,לארׂשי ןייק ןעוועג הלוע .,עיגָאל

 רעשיליוּפ רעד ןיא ןירעקיטירקיקיזומ זיא

 .רעירוק-יניווָאנ גנוטייצ רעכעלגעט

 ,ןרָאכ ןופ טנעגיריד -- ריאמ לעקנערפ
 -טוק ןיא טנעגיריד ןרָאי ערעגנעל ןעוועג

 -ַאניס ןטימ טריפעגנָא טָאה רע ּוװ ,ענ

 -יזומ ערעדנַא טימ ךיוא ןוא רָאכ ןלַאגָאג

 ,ןטייקיטעט עשילַאק

 טנגעגמוא ןוא ענטוק ןופ ךוב-רוכזי ןיא

 -עג טָאה רע, :ןבירשַאב ױזַא רע טרעוו

 -עלַא ייב טפַאשביל ןוא ןעזנָא ךס ַא טַאה

 ןופ עידעּפָאלקיצנע עקידעבעל ַא .ןעמ
 -כעלמיטסקלָאפ רעשילַאקיזומ רעשידיי



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -לוק ןשידיי ןוא ךעלטרעוו עשינזח ,טייק

 -עטיל רעזדנוא ןיא טנוװַאהַאב .רצוא-רוט

 נָא עכעלטלעוו סיוכרוד טימ ,רוטַאר

 טימ טריגיריד טָאה רע םגה ,ןעגנויוש

 ."רָאכ-עגָאגַאניס ַא

 ענעדישרַאפ ןיא טָאה לעקנערפ ריאמ

 -נַא ןיא ןטייקיטעט-קיזומ טריפעג ןטייצ

 רָאטיזָאּפמָאק-רעקיזומ -- ָאעל ןילטייצ
 ןייק דנַאלסור ןופ ןעמוקעג .גָאגַאדעּפ ןוא

 ןוא ןדנירג ןיא טקילײטַאבטימ ךיז .ענליוו

 טוטיטסניא-קיזומ ןשידיי םעד ןטלַאהפיוא

 ,1922 רָאי ןיא ענליוו ןיא

 רעד וצ רעקירעהעגוצ רענעזעוועג ַא יו

 ,?ץּפורג רעגרוברעטעּפ; רענעפורעג ױזַא

 -סקלָאפ ןשידיי ןופ דיסח ַא ןעוועג רע זיא

 ןופ לַאװק םעד םיא ןיא ןעזעג ןוא דיל

 ,קיזומ רעשידיי רעקיטפנוקוצ רעד

 -יטסניא-קיזומ רעשידיי רעד : ריפַאפ ןרהא
 טפירשנכַאװ , ןיא לקיטרַא -- ענליוו ןיא טוט

 ןט5 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ
 יַאמ ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד, ; 1924 ילוי
 : ןַאסנערעּפ ,װָאקרוט ,רעננַאמ ; (20 'ז) 4
 .(249 'ז) עּפָאריײיא ןיא רעטַאעט רעשידיי

 ןוא רעקיטערָאעט -- רייד ,,א רעלבמוצ
 -סור ןופ טמַאטשעג .גָאגַאדעּפ .גָאלָאקיזומ

 -עג עיצולָאװער רעד ךָאנ דלַאב ןוא דנַאל

 -גירג יד ןשיווצ ןעוועג .ענליוו ןייק ןעמוק

 ןיא טוטיטסניא-קיזומ ןשידיי ןופ סרעד

 .רעטעברַאטימ ענייז ןשיווצ ןוא ענליוו
 עטכישעג:קיזומ ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוועג

 -טימ ךיוא טָאה .עירָאעט-קיזומ ןופ ןוא

 -יד ןוא ןייטשניבור לאפר טימ טעברַאעג

 ,ענליוו ןיא סערעּפָא עשידיי טריגיר

 "יטסגניא-קיזומ רעשידיי רעד ; ךיִּפַאפ ןרחא
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 -רֶא םוטעמוא טגעלפ רע .טעטש ערעד

 ןריפסיוא ןוא ןרָאכ-"רימזה, ןריזינַאג

 ענייז .סעירָאטַארָא סלעדנעה ןופ ןלייט

 -בוט-םוי טגנערבעגניירַא ןבָאה ןטרעצנָאק

 ,ןבעל ןשידיי ןיא טייקיד

 ,הביבסהו הנטוק רפס : שיפלָאטש דוד .דער

 ,(193 יז) 1968 ביבא-לת

 טפירשנכָאװ , ןיא לקיטרַא --- ענליוו ןיא טוט
 ןט5 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ
 יַאמ ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד , ;1924 ילוי
 : ןָאטנערעּפ ,וָאקרוט ,רעגנַאמ ; (20 'ז) 4
 ,(249 יז) עּפָארײא ןיא רעטַאעט רעשידיי

 .רעגניז ןוא זח -- םייח ןַאמרעמיצ

 ןופ ןעגנוזעג ןוא ןילבול ןיא ןריובעג

 -ל"שרהמ רעד ןופ ןזח םייב ןָא זייוודניק

 רָאי ןצכעז ייב .ץעװַאר המלש 'ר ,לוש

 ךיז טָאה ןוא רָאנעט ןקרַאטש ַא ןעמוקַאב

 -ערעּפָא ןַא ןרעו וצ ןטיירג ןבױהעגנָא

 תונזח ןבילקעגסיוא רעבָא טָאה רע ,רעגניז

 רענוװָאר רעד ןיא ןטסָאּפ ַא ןעמוקַאב ןוא

 ןעװעג זיא סָאד .לושרָאכ רעשיטָאטש

 טָאה יקציוועסוק דוד יװ ,םעד ךָאנ טקנוּפ

 .עלעטש יד טזָאלרַאּפ

 ןיא -- המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 -ָאס ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,דנַאברַאפ-ןטַאר

 "מורַא ןוא עינָאמרַאהליפ רעד ןיא טסיל

 -יא עדַאגירב-רעלטסניק ַא טימ ןרָאפעג

 זיא המחלמ רעד ךָאנ .דנַאלסור ץנַאג רעב

 טניפעג רע ּוװ ,עדַאנַאק ןייק קעװַא רע

 ךיז טמענרַאפ ןוא גָאט ןקיטנייה ןזיב ךיז

 ,תונזח טימ

 -טרעוו ןוא ןוח ןסיורג ַא ןגעוו : סייוו קודצ
 יד  ןיא לקיטרַא -- "רתסנ, ַא ,רעגניז ןלופ

 ,סערייא-סָאנעוב "טלעוו:םינזח יד ןוא לוש
 .(42--49 ז"ז) 1968 רעבמעטּפעס
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 -לדיפ ןוא רעלדיפ -- בקעי ןַאמרעמיצ
 ןוא וועשַאטס ןיא ןריובעג .רָאטקערָאק

 ,לדיפ טנרעלעג ןיילַא ןרָאי-טנגוי יד ןיא

 -רָא יד ייב סעיצקעל ןעמונעג רעטעּפש

 עשרַאװ ןייק קעװַא .םירָאמזעלק עקיט
 -דיפ ענייז .רָאטקערָאק-לדיפ ןרָאװעג ןוא

 .עשרַאװ ןיא ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןעל
 -ַאב ןגעלפ רעלטסניק-לדיפ עטסערג יד

 ךיז ןבָאה ןוא רעמיצ-סטעברַא ןייז ןכוז

 גנַאלק ןגעװ גנוניימ ןייז טימ טנכערעג

 ,ןטנעמורטסניא יד ןופ

 -קיזומ ןוא םינזח ,רעקיזומ : גרעבנטַאר השמ
 1962 ביבא-לת ,בושַאטס רפס ,ןענַאמָאלעמ

 -ָאס ,ןיטסינַאיּפ -- ַאירַאמ ןַאמרעמיצ
 ןעוועג ןוא עקָארק ןיא טבעלעג .ןיטסיל

 -לעזעג:קיזומ רעשידיי רעד ןיא קיטעט

 ןירעדילגטימ עקירעיגנַאל ןעוועג .טפַאש

 -רַאפ ןפלָאהעג ןוא גנוטלַאוװרַאפ רעד ןופ

 ,ןדיי ןשיווצ קיזומ ןטיײרּפש

 -יזומיזַאשזד ,טסינַאיּפ -- בוקַאי ןַאנַאק
 החּפשמ-רעקיזומ ַא ןופ טמַאטשעג .רעק

 טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג .עשרַאװ ןיא

 -עג טָאה סָאװ ,לבמַאסנַאיזַאשזד ַא טימ

 -מָאק טָאה .דנַאל ןיא עטסעב יד וצ טרעה

 -נוזעג ןענעז סָאװ ,סרעגַאלשצנַאט טרינָאּפ

 ָאגנַאט ןייז .ןליוּפ ץנַאג רעביא ןרָאװעג ןעג

 (72018 ן8206/8) ?ַארעטנַאּפ ַאטָאלז;

 ,םור ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןעמוקַאב טָאה

 -עשרַאװ ןיא ןעוועג המחלמ רעד תעשב
 .ָאטעג רעוו

 .(244 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וװָאקרוט סַאנַאי

 װַאלסישטעימ יקסװָאנַאכַָאקראגַאק

 -ערעּפָא ןוא רעלדיפ --- (1943--1887)

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -- ןןַאילימיטקַאמ רעוושרענטנעצ
 ןיא טבעלעג .רעקיטירק-קיזומ ,רעלדיפ

 -קיזומ רעקירעיגנַאל ןעוועג ןוא עשרַאװ

 רעשידיי רערעלוּפָאּפ רעד ןופ רעקיטירק

 שַאנ ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ

 .(11882 212601844) דךנָאלגעשזפ

 -קיומ עשידיי יד ןיא קיטעט ןעוװעג

 ערעייז ןעיוב ןפלָאהעג ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 רָאי ןיא ויא סע ןעוװ .סעיצוטיטסניא

 -קעטָארּפ ןרעטנוא ןרָאװעג ןפַאשעג 1

 יצַאנגיא ,טנעדיזערּפ-הכולמ ןופ טַארָאט

 -ימָאק רעכעלטפַאשלעזעג; ַא ,יקציצשָאמ

 ןופ לבוי ןקירעי-20 םעד ןרעייפ וצ טעט

 רע זיא ,"עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ רעד

 דילגטימ ַא ןייז וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא

 ,טעטימָאק ןופ

 1י1111211101114 108182860844 1

 (35 'ז).

 "עג .קעדורגָאװָאנ ןיא ןריובעג .טנעגיריד

 -קיזומ רעשירַאצ רעד ןיא קיזומ טנרעל

 .קישטוועש רַאקָאטָא ייב וועַיק ןיא לוש

 טנעגיריד יו טויבעד-ערעּפָא ןטשרע ןייז

 ,קסנימ ןיא ,1905 ןיא טַאהעג רֹע טָאה

 -סינַאטס ןופ *ַאקלַאה; ערעּפָא רעד טימ

 רע טָאה םעד ךָאנ דלַאב .ָאקשוינָאמ ווַאל

 -עט-ערעּפָא עקידנרעדנַאװ טימ טריגיריד

 ןוא ץלעק ,שזדָאל ,ןילבול ןיא סרעטַא
 .טעטש ערעדנַא

 טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעשב

 סעטערעּפָא עשיליוּפ טימ טריגיריד רע

 דלַאב ןוא ,קסנימ ןיא ןוא עװקסָאמ ןיא

 -לעּפַאק ןעוועג רע זיא המחלמ רעד ךָאנ

 ןופ רעטסעקרָא ןשירעטילימ ןופ רעטסיימ

 זיא רעטעּפש .עשרַאװ ןיא קלוּפ ןטס1



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -רַאפ ןופ רעטייל רעשילַאקיזומ ןעוועג רע

 ,סרעטַאעטייװער-ןוא-עטערעּפָא ענעדיש

 ,(10849/ אסשצ) ""װָאנ רטַאעט/ :יװ

 -ָארּפ-יװק ;(אסש0801) ?ישטשָאוװָאנ,

 .ערעדנַא ןוא (001 םעס (טס)  ?ָאװק

 -ליוו ןיא טבעלעג רע טָאה 1929 רָאי ןופ

 -ַאעט ןופ רעטייל ןעוועג זיא רע ּווװ ,ענ

 טפָא ןוא (1200014/ "ַאינטולק רעט

 ,רעטסעקרָא ןשינַאפמיס ןטימ טריגיריד

 -יורג ַא ןעוועג זיא ןַאגַאק וװַאלסישטעימ

 -ָאנעפ ַא טַאהעג טָאה רע .טידורע רעס

 ןופ טריגיריד ץלַא ןוא ןורכז ןלַאנעמ

 ,קינייװנסיוא

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד

 1600 '26682 212520798: םעזץעע 1

 20180/ 1 0טסעצ ש 201506 ש אזא } א

 טע161 (132 יז ); 60182800102 130168186 ;

 50189/ !םטנוטע/ש ן018416), רטנס00126
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 (0--1889) סקילעפ יקסנַאכָאקױַאגַאק
 .טנעגיריד-עטערעּפָא ןוא טסילָאיװ ---

 טנרעלעג ןוא קעדורגָאװָאנ ןיא ןריובעג

 טקידנעעג 1911 ןיא .עשרַאװ ןיא קיזומ

 -ימ ןרָאװעג ןוא טוטיטסניא-קיזומ םעד

 טָאה רע .רעטסײמלעּפַאק רעשירעטיל

 גנוטייל עשילַאקיזומ יד ןעמונעגרעביא

 רעטַאעט-עטערעּפָא ןקידנרעדנַאװ ַא ןופ

 ערעסערג יד רעביא םיא טימ ןרָאפעג ןוא

 ,ןליוּפ ןופ טעטש

 ןטימ טריגיריד רע טָאה 1920 רָאי ןיא

 "יבכעשװָאּפ רטַאעט; ןופ רעטסעקרָא

 ןיא ןוא ןזיוּפ ןיא ('681/ טסוט8260תמ4)

 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןטימ --- 6

 רע טגעלפ ןענָאזעס-רעמוז יד ןיא .ןילבול

 ןוא ַאצינירק רעטרערוק יד ןיא ןריגיריד

 ןרָאי-המחלמרַאפ עטצעל יד .יקינעקסורד

 -רָא ןיא טליּפשעג ,ענליוו ןיא טניווועג
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 "ַאינטול, רעטסעק

 ,טריגיריד םיא טימ

 ,המחלמ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 טפָא ןוא (1:10018)

 1,600 '866082 12143202ע/48 : םעיץעעסם1

 2018ס0ש 1 סטס} שש 201806 ש 212 1 88

 טט16101 (124 'ז)

 ,טסילעשטנָאלָאיװ -- ףלָאדור ןַאגַאק
 -ַאי ןופ רעדורב ַא ,עשרַאװ ןיא טבעלעג

 "זַאשזד יד ןיא טליּפשעגטימ טפָא .בוק

 טגעלפ רע .רעדורב ןייז ןופ ןעלבמַאסנַא

 -סעקרָא עטסנרע טימ ןליּפשטימ ךיוא

 .סרעט

 -ַאדעּפ ,ןיטסינַאיּפ -- םירמ יקפרַאװָאק
 עטנַאקַאב .ענליו ןיא טניווװעג .ןיגָאג

 -רע רעד וצ טרעהעג .ןירערעל-קיזומ

 ןיא ןבָאה סָאװ ,סרעקיזומ עּפורג רעטש

 -ניא-קיזומ ןשידיי םעד טעדנירגעג 2

 קיטעט ןעוועג ָאטעג ןיא ךיוא .טוטיטס

 גנוטייל רעד רעטנוא לושקיזומ רעד ןיא

 ערַאמַאט ןוא ּפעילס םהרבא טנעגיריד ןופ

 ,שטיווָאשריג

 ,קענַאדיײמ ןיא ןעמוקעגמוא

 אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד
 -ַאט ןרהא ; (224 'ז) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא
 ןיא טוטיטסניא-קיזומ רעשידיי רעד : ריפ
 -יל רַאפ טפירשנכָאװ , ןיא לקיטרַא -- ענליוו

 ילוי ןט5 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעט
 ענליו ןברוח : יקפנינרעשטאק .ש ;(4
 ,(229 'ז)

 -יריד ,טסינַאיּפ -- ןועמש קעשַאטַאק

 יד ןופ .סרעטסעקרָאיזַאשזד ןופ טנעג

 ,רע .ןליוּפ ןיא קיזומיזַאשזד ןופ ןרענָאיּפ

 ןבָאה ,יקסנישַארַאק טנומגיז טימ ןעמַאזוצ

 סָאװ ,רעטסעקרָא ןטנַאקַאב ַא טריפעגנָא

 עטכייל עשיליוּפ יד טריטנעזערּפער טָאה

 סָאװ ,דירי ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןפיוא קיזומ



364 

 1928 רָאי ןיא טריזינַאגרָא טָאה ןלױּפ

 .ןזיוּפ ןיא

 טריפעגנָא רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 -ַאֹּפ רעשידיי רעד ןופ רעטסעקרָא ןטימ

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע זיב ייציל

 טלייצרעד וװָאקרוט סַאנָאי סָאװ טָא ןוא

 -ַאבסיוא ןייז תעב.., :טיױט ןייז ןגעוו

 -עלטסירק ףיוא גרעבמעל ןיא ךיז ןטלַאה

 לָאר יד טליּפשעג רע טָאה ,ןריּפַאּפ עכ

 טימ טריפעגנָא ןוא ?שטיודסקלָאפ, ַא ןופ

 -,ס.ס ןַא .ס.ס יד ייב רעטסעקרָא ןשטייד ַא

 -רַאװ ןיא עיצַאטיזיװ ַא תעב טָאה ריציּפָא

 םיא ,ןקעשַאטַאק טנעקרעד ָאטעג רעוועש

 -ַאּפ ןיא טצעזעגנייא ןוא טריטסערַא ףכית

 טרָאד רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא .קַאיװ

 ,"ןרָאװעג ןסָאשרעד

 ,"עמַאמ ןיימ רַאפ ַאגנַאט, רעגַאלש ןייז

 זיא ,ןַאדרַאװ-דלַאוװדירפ ןָאנעז ןופ טסקעט

 .ןלוּפ ץנַאג ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג

 ז"ז) ןעװעג סע זיא ױזַא : וָאקרוט סַאנָאי
8 204, 244). 

 1. 880118581: ס0סעוט8161 1802 (10274זייז),

 טסילעשט -- (1938--) ילע יקסנַאכַאק

 ןוא עשרַאװ ןיא טבעלעג .גָאגַאדעּפ ןוא

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 רעד ןופ ןטסילָאס עטפָא יד ןשיווצ ןעוועג

 -סױרַא טגעלפ .עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ

 ,ןלָארטסַאג ףיוא דנַאלסיױא ןייק ןרָאפ

 רָאסעּפָארּפ-לעשטנָאלָאיװ ןעוועג זיא רע

 -רעסנָאק רעשיכולמ רעװעשרַאװ רעד ןיא

 עגנוי עדַאיעלּפ ַא ןגיוצרעד ןוא עירָאטַאוװו

 ,סרעקיזומ

 "יזומ עשידיי טימ טקַאטנָאק ןיא ןעוועג

 -יטעט יד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןוא סרעק

 טפַאשלעזעג-קיזומ רעשידיי רעד ןופ ןטייק

 ,עשרַאװ ןיא

 -עג ערעלוּפָאּפ ןוא עטנַאסערעטניא ןַא

 -רַאפ ןופ סרעקיזומ יד ןשיוװצ טלַאטש

 .ןליוּפ ןקידהמחלמ

 ץג|ןתהזתנסמ1ג ר102ו/85288148 1011

 (19 ,14 ז"ז) ;

 -- (19341--1887) לשװַאּפ יקטנַאכָאק
 ןריובעג .טנעגיריד ןוא זָאוטריוװ-רעלדיפ

 -רעקיזומ ַא ןופ טמַאטשעג .דנַאלסור ןיא

 -עג .ילע ןופ רעדורב רערעטלע ,החּפשמ

 ןוא יקסרַאנילמ לימע ייב קיזומ טנרעל

 -ייא ןופ טעטשטּפיױה יד ןיא טריטרעצנָאק

 ערעל-קיזומ ןייז ןצנעגרעד ןכָאנ .עּפָאר

 ,לסירב ןיא ןָאסמָאט רַאזעצ רָאסעּפָארּפ ייב

 "יא ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא

 סַאלקלדיפ ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעב

 ןיא עירָאטַאװרעסנָאק קיומ רעד ןיא

 טגעלפ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .עשרַאוװ

 ןופ רעטסעקרָא ןטימ ןריגיריד ךיוא רע

 .עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ רעד

 טזָאלרַאפ רע טָאה ,ןרָאא עכעלטע ךָאנ

 -רעצנָאק גלָאפרעד סיורג טימ ןוא ןליוּפ

 זיא רע .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טריט

 יד ןופ רענייא יו ןעוװעג טנכעררַאפ

 עטצעל יד  .ץזָאוטריװ-ןילָאװ עטסערג

 טגנערברַאפ רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי

 .עקירעמַא ןיא



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 1,60מ '1806082 13188202914 : םעעיק 1

 201809 1 סטסצ ש 201506 ש 818 1 48

 טע16ג (124 יז); 111מ2נ10018 1/818280-

 518 1901-1931 (36 יז),

 ,רעגניזסקלָאפ -- עלעסָאי ינרָאלַאק
 -יובעגנייא טַאהעג ,קסניּפ ןיא ןריובעג

 יד ןופ ןוא גנַאזעג וצ ןעגנוגיינ ענער

 -רַאפ ףיוא ןטערטעגסױרַא ןרָאי עטסגניי

 עטעּפש יד ןיא .ןטנוװָא-רוטלוק ענעדיש

 ןביוהעגנָא רע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ
 -טעטש ןוא טעטש יד רעביא ןרילָארטסַאג

 -עג םוטעמוא טָאה .ןלױּפ ץנַאג ןופ ךעל

 -רעלוּפָאּפ יד וצ .ןגלָאפרעד עסיורג טַאה

 ןבָאה ,ןעגנוזעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל עטס

 ,"ךימש לרעב, ,"ךעלמידיסחק :טרעהעג

 -ינ ַא רימ ךיא בָאה, ,"לגוק ןכָאנ תבש;

 טגעלפ עשרַאװ ןיא .ערעדנַא ןוא "לדנוג

 -ןטַארעטיל ןופ לַאז ןיא ןטערטסױרַא רע

 .13 עקצַאמָאלט ףיוא ןייארַאפ

 עניילק ַא טַאהעג טָאה ינדָאלָאק עלעסָאי
 טימ טנעקעג ךיז רעבָא טָאה רע ,עמיטש

 ןפלָאהעגסױרַא ךיז טָאה רע .ןייגמוא ריא

 ןוא עיצַאלוקיטסעשז ןוא קימימ ןייז טימ

 -סַאלּפ ַא ןרָאװעג םיא ייב זיא דיל רעדעי

 ,דליב שיט

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע

 .1942 רָאי ןיא ,קסניּפ ןיא

 דנַאב ,ןרעטש עועשָאלרַאפ : וװַאקרוט סאנָאי

 "ַאטרַאט הירא .דער ; (249--245 ז"ז) ייווצ
 ביבא-לת ,ךוברָא / הנש-רפס :רעװַאק
7 (1' 353), 

 -ןיטסינַאיּפ -- ַאנילַאה שטיװַאנַאמלַאק
 טָאה עכלעוו ,ןירענליוו ַא .ןיטסילָאס

 .עשרַאװ ןיא דומיל ריא ןעוועג ךישממ

 טרוקנָאק-ןעּפָאש ןופ ןיטַאערוַאל ןעוועג

 .עשרַאװ ןיא
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 קערעװו ףרָאד ןיא ןרָאװעג טעדרַאמרעד

 ,1941 רָאי ןיא ענליוו ייב

 .(231 'ז) ענליוו ןברוח : יקסניגרעשטאק .ש

 טסילָאס ,רעלדיפ -- בוקַאי יקצעלַאק
 טנרעלעג ןוא טבעלעג .טסיטעטרַאוװק ןוא

 ןיא סַאלקלדיפ טקידנעעג .עשרַאװ ןיא

 ןעּפָאש ןופ ג"א לושכיוה-קיזומ רעד

 -ַא טפָא .גנונעכייצסיוא ןַא ןעמוקַאב ןוא

 -סעקרָא ןשינָאפמיס ןטימ ןטערטעגסיור

 עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ רעד ןופ רעט

 -נָאק עכעלרעייפ ןיא ןעמונעגלײטנָא ןוא

 ,ןטרעצ

 סָאװ ,טעטרַאװק ַא טעדנירגעג טָאה רע

 ,ךליוּפ ץנַאג ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא

 182832 10269186 11591068מש/// 0;

.8.3,1991 ;22,2,1931 

 -ינַאיּפ -- עינַאפ ןייטשּפעיקסנַאימַאק

 טנַאקַאב ןעוועג .קיזומ ןופ ןירערעל ,ןיטס

 -טימ ךיז .ןירערעלדָאנַאיּפ יו ,ענליוו ןיא

 -נוא-רוטלוק ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאב

 יי ,ןעגנומענרעט
 ,.קענַאדיימ ןיא ןעמוקעגמוא

 ; (229 'ז) ענליוו ןברוח : יקסניגרעשטַאק .ש
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 יַאעט רעשידיי : ןסנערעּפ ,ווָאקרוט ,רעגנַאמ

 .(236 '}) עּפָאריײא ןיא רעט

 -גנַאזעג -- ַארַאלק םודרָאגײקפנימַאק
 רעװעשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג .ןירערעל

 -עג טָאה יז .ןירערעליגנַאזעג יו ָאטעג

 -נָא טָאה סָאװ ,רָאכ-רעדניק ַא טעדנירג

 .ןעגנורעייפ ענעדישרַאפ ןיא ןעמונעגלייט

 ןיא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא סע ןעוו
 "דביק ןשידיי םענופ שדוח, רעד ָאטעג

 -גיק עלַא ןטערטעגסױרַא ןענעז סע ןוא

 -עגסיוא רָאכ ריא ךיז טָאה ,ןרָאכ-רעד

 ,טנכייצ

 ז"ז) ןעװעג סע זיא ױזַא : וָאקרוט סַאנָאי

8, 243). 

 -גנַאזעג -- דרַאנרעב רעכַאמלעּפמַאק
 -ַאג ןופ טמַאטשעג .טנעגיריד ןוא רערעל
 ןעמוקעג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא .עיציל

 -על ןעוועג זיא רע ּוװ ,װעשטַאכָאס ןייק

 ַא ןעוועג .לוש רעקיטרָאד רעד ןיא רער

 טימ ןוא קיזומ ןופ רעבָאהביל רעסיורג

 -יזומ ןיא ןפרָאװעגניײרַא ךיז םזילַאעדיא

 -נָא ןוא טריזינַאגרָא .טייקיטעט רעשילַאק

 ַא .סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ טימ טריפעג

 -נָאק ךיז םורַא רע טָאה ,טעברַא ןייז קנַאד

 ןוא טנגוי עשידיי עצנַאג יד טרירטנעצ

 .העּפשה עלַאסָאלָאק ַא טַאהעג ריא ףיוא

 טייקיטעט עקיבלעז יד רע טָאה 1926 ןופ

 .עשרַאװ ייב קסישזדָארג ןיא טריפעג

 װעשטַאכָאס סקנּפ : ןַאמפייוו ןוא ןייטש .דער

 .(711 ,710 ,2237-213 ז"ז)

 -עשטנָאלָאװ -- .פ רעכַאמלעּפמַאק
 -געעג .טסיטעטרַאװק ןוא טסילָאס-טסיל

 ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ טקיד

 ןופ עיצקעס-קיזומ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג

 ,עשרַאװ ןיא *רעטַאעט ןלַאטנעמירעּפסקע;

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -עג ןוא טסילָאס יו טּפָא ןטערטעגסױרַא

 .טעטרַאווק-ךיירטש ַא ןופ דילגטימ ַא ןעוו

 -יד -- (1942--1889) שרעה בקעי ןַאק
 -עג .סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ ןופ טנעגיר

 טנרעלעג טרָאד ןוא שזדָאל ןיא ןריוב

 -ַאב עלעירעטַאמ ערעווש בילוצ .,קיזומ

 ןעועג ןוא ךַאפ ַא טנרעלעג ןעגנוגניד

 טשינ רעבָא לָאמ ןייק .הכאלמ-לעב ַא

 ,קיזומ ןופ טרינגיזער

 טָאה רע ּוװ ,קעװַאלצָאלװ ןייק ןעמוקעג

 ,טייקיטעט-קיזמ עטיירב ַא טלקיװטנַא

 -עג ,רָאכ-עגָאגַאניס ןופ טנעגיריד ןעוועג

 עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןיא גנַאזעג טנרעל

 ןרָאכ טריגיריד ןוא טעדנירגעג רקיצב ןוא

 -זָאלב ןטימ טריפעגנָא .סרעטסעקרָא ןוא

 זיא רעכלעו ,"יבכמ, ןופ רעטסעקרַא

 -מיס ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ רעטעּפש

 ערעדנַא ןשיוצ ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפ

 -מיס עטקידנערַאפ-טשינ, יד טריפעגסיוא

 -גע; ערוטרעווּוא יד ,טרעבוש ןופ ?עינָאפ

 -סנרע ערעדנַא ןוא ןעווָאהטעב ןופ ?טנָאמ

 ,רַאוטרעּפער ןשיסַאלק ןופ ןעגנופַאש עט

 "מיס םעד ןופ טרעצנָאק רעטשרע רעד

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא רעטסעקרָא ןשינָאפ

 ןענעז םעד ךָאנ ןוא 1928 ץרַאמ ןטס9

 -רַאפ ייב ןטירטסױרַא ענייז ןעמוקעגרָאפ

 -ַאב ךיוא טָאה רע .ןטייהנגעלעג ענעדיש

 ןסיורג םעד ןטרעצנָאק יד ןיא טקילײט

 -סקלָאפ ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,?רָאכסקלָאפ;

 .ןעגנופַאש עטסנרע ןוא רעדיל

 טָאה סרעטסעקרָא ןופ סרוקנָאק ַא תעשב

 ןוא זיירּפ ןטשרע םעד ןענּוװעג לָאמ ַא רע

 טָאה םוירעטסינימ-סגנודליב סָאד ןעוו

 -סעקרָא ףיוא סרוקנָאק ַא ןבירשעגסיוא

 ,ןעמיה ןלַאנָאיצַאנ ןשיליוּפ םעד ןרירט

 ןָאק שרעה בקעי לָאמ סָאד ךיוא זיא

 .טרָא ןטשרע ןטימ ןרָאװעג ןעקנָאשַאב



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -ישרַאפ ןיא טקילײטַאבטימ ךיוא ןעוועג

 יד ןבעגעג ןוא ןזיירק עשיטַאמַארד ענעד

 קעװַאלצַאלװ ןיא ןעגנולעטשרָאפ עשידיי

 ןיילַא רע טָאה טפָא .םַאר עשילַאקיזומ ַא

 ,קיזומ יד ןבירשעג

 יד וצ טרעהעג טָאה ןָאק שרעה בקעי

 -עג ןענעז סָאװ ,קעװַאלצָאלװ ןיא ןשטנעמ

 רעד ןופ ןטכיש עלַא ןופ ןרָאװעג טכַא

 ןעועג זיא רע .גנורעקלעפַאב רעשידיי

 -לוק ןוא טייקלדייא ןייז קנַאד ַא טבילַאב

 טָאה רע עכלעוו ,ףליה רעשילַאקיזומ-רוט

 סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עלַא טגנַאלרעד

 - ,ןטפַאשלעזעג ןוא
 -טלעוו רעטייווצ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 .המחלמ

 ןופ ןוב-רערעל-רוכזי : ןאדשזַאק .ש .ח .דער
 ךוב-רוכזי ; (356 'ז) ןלױּפ ןיא ןלוש-ָאשיצ
 ז"ז) 1967 לארשי ,הביבס ןוא קעװַאלצָאלװ

1, 214, 436, 492). 

 (-1900) רעדנַאטקעלַא שטיװָארָאטנַאק
 .גָאגַאדעּפ ןוא טנעגיריד ,רעלדיפ --

 קיוומ טנרעלעג ןוא ענליוו ןיא ןריובעג

 ןיא טנרעלעג רעטעּפש .ןיקלַאמ והילא ייב

 "וצ ןוא רעּוַא דלָאּפָאעל ייב גרוברעטעּפ

 טָאה 1927 ןופ .ענליוו ןייק ןעמוקעגקיר

 ַא טָאטש-ןריובעג ןייז ןיא ןעמונרַאפ רע

 ןשילַאקיומ ןיא ץעיציזָאּפ עטשרעדָאפ

 ןופ טנעגיריד ןוא טסילָאס ןעוועג .ןבעל

 -ַאר ןשיליוּפ םייב רעטסעקרָא ןשינָאפמיס

 -נָאק רעקיטרָאד רעד ןיא רערעל ןוא ָאיד

 .עירָאטַאװרעס

 ךיז ןוא ןליוּפ טזָאלרַאפ רע טָאה 1924 ןיא

 ןופ זיא רע .ןטּפיגע ,רַיַאק ןיא טצעזַאב

 ןרָאװעג ןוא עיניסיבַא ןייק קעװַא טרָאד

 ,עיסַאלעס עלייה רעסייק ןופ רעקיזומפיוה

 .עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז ,ףוס םוצ

 882 21:268180 118ש6יסיט8מ/ -+ 0
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 רערעליגנַאזעג -- (--1900) ביל ןַאלּפַאק
 -רַאק ןיא ןריובעג .ןרָאכ ןופ טנעגיריד ןוא

 -עג .ענליוו ןיא טנרעלעג ןוא עזערעב-זוט

 ןכָאנ ןוא טוטיטסניא-קיזומ םעד טקידנע

 -ַעג טָאטש-ןריובעג ןייז ןיא ןעמוקקירוצ

 -ידיי רעד ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןרָאװ

 ,לוש רעש

 טימ ןוא ןרָאכ טריפעג ךיוא טָאה רע

 -נוא-רוטלוק ןיא ןעמונעגלייטנָא גלָאפרעד

 .ןעגנומענרעט

 ןופ ךוב-רוכזי-רערעל : ןַאדשזַאק .ש .ח .דער

 ,(367 'ז) ןלױּפ ןיא ןלוש-אשיצ

 -יזָאּפמָאק ,טנעגיריד -- החטפ ןַאלּפַאק
 ,ןוז ַא סנזח ַא .טנעזנעצער-קיזומ ,רָאט

 -ילַאיב ןיא קיטעט ןעוועג ןוא טבעלעג

 רעקָאטסילַאיב ןופ רָאטקַאדער .קָאטס

 עגנוי יד ןיא .ןבעל עיינ סָאד גנוטייצגָאט

 רָאכ םעד טריפעג ןילַא רע טָאה ןרָאי

 ,"טסנוק עשידייא טפַאשלעזעג רעד ןופ

 -קַא-קיזומ טרילומיטס רע טָאה רעטעּפש

 עשידיי ןעלקיװטנַא ןפלָאהעג ןוא ןטסיוװיט

 ןבעגעגסױרַא טָאה רע .ןדיי ןשיווצ קיזומ

 ןשיסַאלק ןופ ןעגנוצעזרעביא גנולמַאז ַא

 -יל ןעמָאנ ןרעטנוא רַאוטרעּפער-רעדיל

 ןוא תורימזה-רפס םעד ץוחַא ,ךוב-רעד

 ןשיוצ ,ןטָאנ טימ רעדיל -- הרמז-יריש

 -ַאב ןלעיצעפס ַא .ענעגייא ענייז ךיוא יז

 -גנַאזעג עבַאגסיוא יד טַאהעג טָאה טייד

 עג טָאה סָאװ ,םייה ןוא לוש רַאפ רצוא

 .טעברַא ןייז ןיא רערעל םעד ןפלָאה

 -עג טרָא ךס ַא רע טָאה גנוטייצ ןייז ןיא

 -ער ענייז טימ ןוא קיזומ רעד טעמדיוו

 ןפלעה וצ טימַאב ךיז רע טָאה סעיזנעצ

 .רעלטסניק עשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד

 רָאי ןיא ָאטעג ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 -עג ןבעגעגסױרַא זיא ךובגָאט ןייז ,3

 רעשירָאטסיה רעלַארטנעצ רעד ןופ ןרָאװ
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 -ָאטעג עטנַאקַאב סָאד .ןליױּפ ןיא עיסימָאק

 -נָא רע טָאה "עקידתבש יד עלהקבר, דיל

 ףניפ ןעוו ,1942 ילוי ןט12 םעד ןבירשעג

 ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ןדיי טנזיוט

 ,ןשטייד יד

 ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל : יקסניגרעשטַאק .ש

 ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד, ; (58 יז) ןרעגַאל

 "םינזח יד ןוא לוש יד, ; (17 יז) 1924 רַאונַאי

 ;(19 'ז) 1927 רעבָאטקָא ,עשרַאו "טלעוו

 ז"ז) ,קָאטסילַאיב סקנּפ : גרעבשרעה .ש .א

 יעּפ ,װָאקרוט ,רעגנַאמ ; (425 ,403 ,396 ,5

 'ז) עּפָארײא ןיא רעטַאעט רעשידיי : ןַאטנער

8)), 

 ייזומ --- (1943--1896) ףעווי רעלּפָאק
 ןיא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא גָאלָאק

 ןיא .טנרעלעג טרָאד ןוא ,עיצילַאג ,ירטס

 ןיו ןיא טנרעלעג 1916--1914 ןרָאי יד

 1924--1920 ןרָאי יד ןיא רעטעּפש ןוא

 רעקיבלעז רעד ןיא טרידוטש לָאמ ַא ךָאנ

 .רעלדַא ןָאדיװג רָאסעּפָארּפ ייב טָאטש

 ךיז רע טָאה ןליוּפ ןייק ןעמוקירוצ ןכָאנ

 ןעוועג זיא רע ּוװ ,גרעבמעל ןיא טצעזַאב

 עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא רָאסעּפָארּפ

 "טפַאשלעזעג-קיזומ רעשיליוּפ, רעד ןופ

 .עטערעּפָא ןופ טנעגיריד ןוא

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ;י

 ןוא גרעבנעש דלָאנרַא ןופ רעליש ןעוועג

 עירָאעט ןייז טריטנעזערּפער ןטסעב םוצ

 ןייז .עיצַאנָאט רעקינַאטפלעװצ רעד ןגעוו

 -ַאירַאװק ןעמָאנ ןרעטנוא עיציזָאּפמָאק

 "רענעט ףלעווצ ןופ עמעט רעד ףיוא סעיצ

 .ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג טרימערּפ זיא

 1,600 '186608/2 131282079// : עי ס(1
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 טע161 (124 'ז),

 -ָאס-ןיטסינַאיּפ -- אדנַאװ ַאקצעּפָאק

 ןיא טבעלעג .ןיגָאגַאדעּפ ןוא ןיטסיל

 עסיורג ַא ןגיוצרעד ןוא ווָאכָאטסנעשט

 טפָא ךיוא טגעלפ .ןטסינַאיּפ עטוג לָאצ

 ,ןלַאטישטער ענעגייא טימ ןטערטסױרַא

 יז טָאה עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב

 סָאװ ,ןטרעצנָאק יד ןיא ןעמונעגלײטנָא

 ּפָאקסיײװ בקעי רעקיזוומ רעגנוי רעד

 ,ָאטעג ןיא ןענעדרָאנײא טגעלפ

 -קַא יד ןופ רענייא תעשב ןעמוקעגמוא

 .סעיצ

 ,רָאנעט רעשיריל ,ןזח -- דוד ןַאמצַאק

 ןלױּפ ןיא םינזח עטנכייצעגסיוא יד ןופ

 רענליוו ןיא ןזח טייצ עצרוק ַא ןעוועג

 םוצ ןוא גרעבמעל ןיא רעטעּפש ,לושטָאטש

 ,קָאטסילַאיב ןיא ףוס

 טציזַאב ,רענװַאד רעקיצרַאה ַא ןעוועג

 -ערּפרעטניא ןוא רוטַארָאלַאק ענייש ַא
 ,תולמה שוריּפ ןטיול הליפת עדעי טריט

 ,עדַאנַאק ןייק קעװַא רע זיא 1926 ןיא
 זיא רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןייק רעטעּפש ןוא

 -ַאר עלעסָאי ןופ םוקמ-אלממ רעד ןעוועג

 .טַאלבנעז

 ז"ז) ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלַאטס ןתנ
 יד ןוא לוש יד, ; (173 ,157 ,82 ,77 16 ,2

 יז) 1927 רעבמעצעד ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח
 ;(23 'ז) 1938 יַאמ ;(23 יז) 1928 ץרעמ ;(1



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ;רבלג .מ .נ ר"ד ; (24 'ז) 1939 רַאורבעפ

 ,בובל יעיבר ךרכ ,תויולג לש הידּפולקיצנא

 .(500 'ז) 1956 ביבא-לת---םילשורי

 -עּפמָארט -- קירעדירפ יקפווָאשַאק
 -טעּפמָארט רעקירעיגנַאל .טסילָאס ,טסיט

 רעװעשרַאװ ןופ רעטסעקרַא ןיא רעליּפש

 ןעזעגנָא ןעוועג .רעטַאעט-ערעּפָא ןסיורג

 ןוא ןזיירק-קיזומ יד ןיא טבילַאב ןוא

 טנכייצעגסיוא ייליבוי ןקירעי-25 ןייז וצ

 -רַאפ ענייז רַאפ לַאדעמ ַא טימ ןרָאװעג

 ,ןלױּפ ןיא קיזומ ןופ טיבעג ןפיוא ןטסניד

 רעד ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוועג ןרָאי עגנַאל

 ,עשרַאװ ןיא עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ

 ןז882 21:268186 1138?/ס0ש84/ 0

 ,רערעל-קיזומ .טסינַאיּפ -- בייל ץעינזוק
 לעוװָאק ןיא המחלמ רעד רַאפ טבעלעג

 ,טייקיטעט עשילַאקיזומ ַא טריפעג ןוא

 -עשרַאװ ןיא ןעוועג המחלמ רעד תעשב

 ןטימ ןעמַאזוצ טליּפשעג ןוא ָאטעג רעוו

 םוצ .ָאטַאלפ ידַאקרַא רעלדיפ ןטנַאקַאב

 -ץפַאק ןיא ןטעברַא רע טגעלפ ןטסטּפָא

 .רעזייה

 ז"ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : װָאקרוט סַאנַאי
5, 438), 

 -ַאעט ןופ טנעגיריד -- ןַאמרעה קָאמוק
 ,רָאטַאטנעמורטסניא .סרעטסעקרָא-רעט

 ןוא סרעטַאעט ענעדישרַאפ ןיא טריגיריד

 -נעטש טָאה .ןעלבמַאסנַא ענעדישרַאפ טימ

 ןוא לַאירעטַאמ םעד טעברַאַאב ןיילַא קיד

 -סעקרָא םענעבעגעג םוצ טסַאּפעגוצ םיא

 -ייוע :סעסעיּפ יד וצ רעדיל ענייז .רעט

 "טשנָאדַאמירּפ יד, ןוא "ךעלּפינק עשירעב

 -רעד ןסיורג טַאהעג ןבָאה ןַאמסקַאװ ןופ

 ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז ןוא גלָאפ

 .ןדיי רעטנזיוט
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 טגעלפ ,עשרַאװ ןיא טעברַאעג רקיעב

 סעּפורט-רעטַאעט טימ ןרָאפסױרַא ךיוא

 ,ץניװָארּפ רעד ןיא

 -- דנַאב רעטייווצ ,תונורכז טרעכייוו לַאכימ

 1961 ביבא-לת "הרונמ , גַאלרַאפ ,עשרַאװ

 סקנּפ : ןַאמסייוו ןוא ןייטש .דער ;} (160 'ז)

 .(186 'ז) ןועשטַאכָאס

 ,רעגניז ןוא ןזח -- דוד יקציוועטוק

 יד ןופ רעטסגניי רעד .רָאנעט רעשיריל

 ןיא ןריובעג .יקציוועסוק רעדירב ריפ

 רענליוו ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא ןָאגרָאמס

 רעקיבלעז רעד ןיא .עירָאטַאװרעסנָאק

 רָאכ ןיא ןעגנוזעג ךיוא רע טָאה טייצ

 ,לושרָאכ רעד ןופ

 טזָאלרַאפ טָאה החמׂש רעדורב ןייז ןעוו

 זיב ,ןטסָאּפ ןייז ןעמונרַאפ רע טָאה ענוװָאר

 ןוא ,דנַאלגנע ןייק קעװַא רעטעּפש זיא רע

 זיא רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק --- טרָאד ןופ

 ןיא ןלוש עטסערג יד ןופ רענייא ןיא ןזח

 ןופ ןטסָאּפ םעד טמענרַאפ ןוא ןילקורב

 רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןיא רָאטקעל-תונזח

 ,קרָאי-וינ ןיא

 ןוא עמיטש ןייז טימ זיא יקציוועסוק דוד

 וצ ךעלנע ןענוװַאד ןייז ןופ ןפוא ןטימ
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 זָאוטריװ זיא רע .רעדורב ןטסטלע ןייז

 זיא רע ,עמיטש ןייז טימ ךיז ןייגמוא ןיא

 -ָאק ןוא סעטַאמרעפ ענייז ןיא לַאנעמָאנעפ
 רעד זיא רע -- רקיע רעד ןוא ןרוטַארָאל

 ןקידתורוד ןשידיי ןופ רעגָאלקסיוא

 ךעלכיילגרַאפמוא ךיוא זיא רע .ץכערק

 ,ןטעסלַאפ ןוא סעשטָאװ-ָאצעמ ענייז ןיא

 -ָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלָאטס ןתנ

 .(209 ,56 ,55 ןיז) 1957 ָאטנָאר

 .רעגניז ןוא ןזח -- בקעי יקציוועפוק
 ןופ רעדורב רערעגניי .רָאנעט רעשיריל

 -רָאמס ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .השמ

 ןזח:טָאטש םייב ןעגנוזעג .עטיל ,ןָאג

 -נַא יב רעטעּפש ןוא קַאּפעילס םירפא

 עלעטש עטשרע יד .ענליוו ןיא םינזח ערעד

 ןופ ,ץינעמערק ןיא ןעמונעגנָא ןזח סלַא

 -עג ףוס םוצ ןוא ,קצול ןייק קעװַא טרָאד

 רָאי ףניפ זיא רע ּווװ ,גרעבמעל ןייק ןעמוק

 ןיא .דעלג; לוש רעד ןיא ןזח ןעוועג

 -ָאס ןעוועג רע זיא טייצ רעקיבלעז רעד

 ןוא רעשידיי ןופ ןטרעצנָאק ףיוא טסיל

 רעטסעקרָא ןוא רָאכ ןופ קיזומ רעשיסַאלק

 ןשיטסיטרַא:שירַארעטיל ןשידיי/ םייב

 ןלױֿפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאֿפ .י

 קעװַא זיא רע .גרעבמעל ןיא "דנַאברַאפ

 1952---1951 ןרָאי יד ןיא ןוא ןָאדנָאל ןייק

 ןופ .עדַאנַאק ,געּפיניװ ןיא ןעוועג רע זיא

 ,עקירעמַא ןיא --- 3

 -נעגנילק-ןייש ַא טָאה יקציוועסוק בקעי

 רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא ןוא עמיטש עקיד

 ןייז .תוליפת ןופ רעשטייטסיוא-"רעגָאז,

 -ָארייא-חרזמ טימ טּפַאזעגכרוד זיא תונזח

 רע .טסייג ןלענָאיצידַארט-שידיי ,ןשיעּפ

 ,םינזח עסיורג עירעלַאג רעד וצ טרעהעג

 -ָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלַאטס ןתנ
 ; רבלג .מ .נ ר"ד ; (56 ,55 ז"ז) 1957 ָאטנָאר
 ,בובל יעיבר ךרכ ,תויולג לש הידּפולקיצנא
 .(500 'ז) 1956 ביבא-לת--םילשורי

 ,ןזח --- (1966--1900) השמ יקציוועפוק

 ,ןָאגרָאמס ןיא ןריובעג .רָאנעט רעשיריל

 -טָאטש םייב ןעגניז ןביוהעגנָא זייוודניק

 -ַאב טלָאמעד ןיוש .קַאּפעילס םירפא ןזח

 -יטש-טלַא רעשילגניי ןייז טימ טרעביוצ

 ןוא תילכת ןכוז ענליוו ןייק ןעמוקעג .עמ

 -עג רע זיא .ײרעּפעטש-ןשַאמַאק טנרעלעג

 -רעזעלג רעד ףיוא טַאטשרַאװ םייב ןסעז

 ..ןעגנוזעגרעטנוא ךיז ןוא טעברַאעג ,סַאג

 טָאה סע סָאװ ןענעייל רימָאל רעטייוו ןוא

 ,ןילדרעװס .נ ר"ד ןבירשעג םיא ןגעוו

 ןיא לָאנרושעז-ןגרָאמ-גָאט ןופ רָאטקַאדער

 השמ, לקיטרַא ןַא םענייז ןיא ,קרָאי-וינ

 :"ןזח רעטמירַאב-טלעוו רעד ,יקציוועסוק
 -גַאגעגייברַאפ קילעפוצ זיא לָאמ ןייא.,

 הקדצ, רענליו רעד ןופ סנרּפ ַא ןעג

 רוחב רעגנוי רעד יו טרעהעג ןוא "הלודג

 טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה רע .טגניז

 ,םיטש ןייז טימ רקיע רעד ןוא רוחב ןטימ

 יקציוועסוק זיא סנרּפ םעד קנַאד ַא ןוא

 ןיא טסירָאכ סלַא ןעמונעגפיוא ןרָאװעג

 דומע םייב ּוװ ,"שדוקה תרהט, לוש רעד

 רעקיזומ-םינזח ענױזַא ןענַאטשעג ןענעז



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -ךולַאז והילא ןוא ןייטשנרעב .מ .א יו

 ןוא גנַאל ןעמונעג טשינ טָאה'ס .יקסווָאק

 ןלייטסיוא ןעמונעג ךיז טָאה יקציוועסוק

 טייצ וצ טייצ ןופ זַא ,ױזַא טסירָאכ סלַא

 דומע םייב ןענווַאד ןזָאלעג םיא ןעמ טָאה

 ."סַאג ענלַאװַאז ףיוא ,לוש סלעוװַאז ןיא

 זַא ,ןילדרעװס .נ ר"ד טלייצרעד רעטייוו

 -ליוו טזָאלרַאפ טָאה ןַאמשרעה יכדרמ ןעוו

 ףיוא רעטערטרַאפ ַא טכוזעג ןעמ טָאה ענ

 ןטַאדידנַאק ערעדנַא ןשיווצ ןוא ,טרָא ןייז

 -ַאנ רעד ןרָאװעג טקורעגסױרַא ךיוא זיא

 ןופ םיאבג יד .יקציוועסוק השמ ןופ ןעמ

 טשינ רעבָא םיא ןבָאה לושטָאטש רעד

 זַא ,קידנהנעט ,עבָארּפ וצ ןזָאלוצ טלָאװעג

 -עצ ךיז טָאה .ןדמל ּפַאנק וצ זיא רע

 -סוש יד;) תקולחמ עצנַאג ַא טרעקַאלפ

 ַא טכַאמעג ןבָאה סרעדיינש ןוא סרעט

 -שג טמיטשַאב זיא סע זיב ("עיצולָאװער

 וצ ןזָאלוצ ָאי םיא לָאז ןעמ זַא ,ןרָאװ

 .עבָארּפ

 טָאה יקציוועסוק השמ ןופ ןענוװַאד סָאד

 יד ךיוא זַא ,םזַאיזוטנע ַאזַא ןפורעגסױרַא

 ,רעגנעהנָא ענייז ןרָאװעג ןענעז רענגעק

 רעקיבלעז רעד ןיא ןזח ןרָאװעג זיא רע
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 טנוװַאדעג ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,לושטָאטש

 רערַאדנעגעל רעד יװ ,ןזיר-םינזח עכלעזַא

 רעד ,יקסנושַארטס-ןָאסניװעל דוד-לאוי

 לתיב-לעב רענליו רענעפורעג יױזַא

 1822) גוצרעסַאװ םייח 'ר ,(1950---1816)

 ,(1943--1877) ַאטָאריס ןושרג ,(1882--

 .ַא"א (1943---1886) ןַאמשרעה יכדרמ

 ןיא ןיוש ןוא .1925 עדנע ןעוועג זיא סָאד

 ןדַאלעגנייא רע זיא רעטעּפש רָאי יירד

 םעד ןעמענרַאפ וצ עשרַאװ ןייק ןרָאװעג

 רעסיורג רעד ןיא רָאטנַאקרעבָא ןופ טמַא

 זיא סע ּוװ ,סַאג עקצַאמָאלט ףיוא לוש

 .ַאטָאריס ןושרג ןזח ןעוועג טלָאמעד זיב

 ןרָאװעג טמירַאב לענש זיא ןעמָאנ ןייז

 ןוא טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא

 -ביל ןדעי ןופ רעגַאב רעד ןעוועג זיא סע

 םעד ןרעה וצ טסנוק רעלַאקָאװ ןופ רעבָאה

 השמ ,ןזח-רעגניז ןלַאנעמָאנעפ ןסיורג

 ,יקציוועסוק

 ןיא ןעוועג רע זיא ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 ןַא וצ טרעהעג טָאה רע .דנַאברַאפ-ןטַאר

 "ירב) עּפורג רעשירעלטסניק-שיטסיטרַא

 רעביא ןרָאפעגמורַא זיא עכלעוו ,(עדַאג

 דנַאלסור ןסיורג ןופ טיירב ןוא גנעל רעד

 ןעגניז טגעלפ רע .ןטרעצנָאק ןבעגעג ןוא

 .רעקלעפ ןופ רעדיל ןוא סעירַא-ערעּפָא

 ןעגנוזעג ךיוא רע טָאה טייצ עסיוועג ַא

 ,סילפיט ןיא ערעּפָא רעשיניזורג רעד ןיא

 יד ןופ ךשמ ןיא רע טָאה תונזח ןייק

 טשינ דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןרָאי-המחלמ

 טגעלפ רע סָאװ ,ץוחַא ,ןעגניז וצ טגַאװעג

 טרעצנָאק ַא ףיוא ןעלגומשניירַא לָאמ ַא

 ,עדנוקעס םולש ןופ "דיל עשידיי סָאד,

 עשינזח עכעלטע ךיז ןיא טלַאהטנַא סָאװ

 ,ןטנעמגַארפ

 םיא טימ ךיז זיא דָאזיּפע רעשיטַאמַארד ַא

 -ַאוצ ַא ףיוא ,1946 רָאי ןיא ןפָאלרַאפ

 םינקסע-םיטילּפ עשידיי ןופ ףערטנעמ
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 -ַאב ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,עװקסָאמ ןיא

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןרָאװעג טלדנַאה

 -ריב עשילוּפ ,ןדיי יד ןופ עיצַאירטַאּפער

 -ַארַאב יד ןופ ןטימ ןיא :ןליוּפ ןייק רעג

 -וצ ןצנַאג ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ןעגנוט

 ךיז טָאה רע .יקציוועסוק השמ קילעפ

 טכַאמעג ןוא םוידָאּפ ןפיוא טלעטשעגקעװַא

 םענעמוקעגמוא ןכָאנ ?םימחר אלמ לא; ןַא

 -למַאזרַאפ רעצנַאג רעד ,םוטנדיי ןשיליוּפ

 -ָאיעג ַא ןיא ןכָארבעגסיױא זיא םלוע רעט

 ןעוועג ןענעז סרעגָאלק יד ןשיוװצ ,.רעמ

 קיציא ,שיקרַאמ ץרּפ ,סלעָאכימ המלש

 ערעדנַא ןוא ןָאסלעגרעב דוד ,רעפעפ

 -עג זיא לַאז ןיא טייקטרירעג יד .סרעביירש

 זיא םוקנעמַאזוצ רעד זַא ,עסיורג ַאזַא ןעוו

 .העש עכעלטע ףיוא ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 ןטימ ןיא ןלױּפ ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ

 ןיא ןעוועג טייצ עצרוק ַא רע זיא 6

 זיא רע .עקירעמַא ןייק קעװַא ןוא עשרַאוװ

 ןייק ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאפעגסױרַא טּפָא

 עקירפַא-םורד ,עקירעמַא-םורד ,עדַאנַאק

 זיא רע .לארׂשי ןייק ןטסרעמ םוצ ןוא

 ענײמעגלַא יד ןיא רבד-םש  ַא ןרָאװעג

 ןוא טלעו רעד ןיא ןזיירק עשינַאמָאלעמ

 רעקיטירק-קיזומ ךרוד טגעלפ ןעמָאנ ןייז

 -ַאזוצ ןרעו טנָאמרעד םענרַאפטלעװ ןופ

 -ַאק ָאקירנע יוװ ,ןעמענ עכלעזַא טימ ןעמ
 .ַארוּפעק ןַאי ןוא ילישזד ָאנימַאינעב ,ָאזור

 ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא גנַאזעג ןייז

 .ןבעל ןייז ןופ טימ עמַאס
 צ

 ןשיריל ַא טגָאמרַאפ טָאה יקציוועסוק השמ

 ןוא טייקכייוו ןייז קנַאד ַא סָאװ ,רָאנעט

 ןשרעהַאב טנעקעג רע טָאה טײקשיטסַאלע

 טָאה רע .רעגניז ַא ןופ ןטייקירעווש עלַא

 רעד ןופ --- ןייז רעביא טעברַאעג ךס ַא

 ןוא עמיטש -- רענעריובעגנייא רוטַאנ

 -גנייארַאפ ןוא טריזילַאטעמ יז טָאה סָאד

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 ןָאזַאּפַאיד רעצנַאג רעד זַא ,ױזַא טכעלטייה

 ,ברַאפ ןוא גנַאלק ןבלעז םעד טַאהעג טָאה

 ןוא ןרוטַארָאלָאק ,רענעט עכיוה ענייז

 .עקידנעניוטש ןעוועג ןענעז ןלירט

 זיא ןעגניז ןייז ןופ טייז עקיטסייג יד ךיוא

 רע .הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג

 םעד ןבעג רַאפ טגרָאזעג קידנעטש טָאה

 .שובל ןשילַאקיזומ ןקיסַאּפ םעד טרָאװ

 םעד ןקירדסיוא טזומעג טָאה גנַאלק רעד

 ,טרָאװ ןופ טלַאהניא

 ,טעברַאעג ךיז רעביא קידנעטש טָאה רע

 -עטניא-ןײמעגלַא ןייז ןרעכיײרַאב וצ ידכב

 .ןסיוו ןשילַאקיזומ ןייז ךיוא יו ,ןלעוטקעל

 ייווַצ םיא ןבָאה םעד ןיא ןפלָאהעג ןוא

 -ָארּפ :סרערעל ענעבעגעגרעביא עסיורג

 ןופ רעניבַאר רעד ,רָאש השמ רָאסעפ

 טנעגיריד ןוא עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד

 "ייל רעשילַאקיזומ רעד ,טַאטשנעזייא דוד

 ןיא טסניד ןשיגרוטיל ןצנַאג ןופ רעט

 רע זיא .ןליױּפ ןיא לוש רעטסערג רעד

 עלַא ןיא גָאט וצ גָאט ןופ ןגיטשעג עקַאט

 ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא רע זיב ,ןטכיזניה

 ןטימ ןרָאװעג טניורקעג ןבעל ןייז ןופ

 םינזח ןופ גינעק רעד; : טעטיּפע ןטנידרַאפ

 ."טייצ רעזדנוא ןיא

 -יורג ַא ןעוועג ךיוא זיא יקציוועסוק השמ

 -לַאנָאיצַאנ יד ,לארׂשי תנידמ בהוא רעס

 יד ןופ ןבָאה סָאװ ,ןליפעג עשיטסינויצ

 ןצרַאה ןייז ןיא טעַילטעג ןרָאי עטסגניי

 עטצעל יד ןיא ןוקית רעייז ןעמוקַאב ןבָאה

 ךעלרעי-רָאי טעמכ טגעלפ רע ןעוו ,ןרָאי
 ןייז הנהמ ןוא הנידמ עשידיי יד ןכוזַאב

 -ַאגָאגַאניס רעשידיי טימ רעדירב ענייז

 ,קיזומ רעל

 -ולג לש הידּפולקיצנא : םיובנירג קחצי ךרוע

 ביבא-לת--םילשורי ,השרו ןושאר ךרכ ,תוי
 -- "טלעוו-םינזח ןוא לוש יד ,, ; (313 יזו 3
 ,הגיטנגראב םינזחה תדוגא,, ןופ עבַאגסיוא



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -קָא ; (29--27 ; 18--7 ז"ז) 1966 רעבמעצעד
 1968 רעבמעטּפעס ; (70--65 ז"ז) 1967 רעבָאט
 ןיא הניגנ :ץינלַאטס ןתנ ; (27--26 ז"ז)
 ,28 ,7 ז"ז) 1957 ָאטנָארָאט ,ןבעל ןשידיי

3--55, 101, 172, 178, 209, 246, 249, 250 ; 
 'ז) הירצויו תידוהיה הקיסומה : אטילש .י
 רעבמעווָאנ ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד, : (1
 'ז) 1924 רַאורבעּפ ;(23 ,22 ,6 ז"'זו 3
 עלַא ןוא (22 ,5 ז"ז) 1924 רעבמעצעד ; 4

 ,ןרעמונ ערעדנ}

 ,רעגניז ןוא ןזח -- החמׂש יקציוועסוק
 "וק רעדירב יד ןופ רעטירד רעד .רָאנעט

 .עטיל ,ןָאגרָאמס ןיא ןריובעג .יקציוועס

 -עילס םירפא ןזח-טָאטש םייב ןעגנוזעג

 װָאקרַאכ ןייק קעװַא רעטעּפש ןוא קַאּפ
 ייב ןעגנוזעג טָאה רע ּוװ ,ווָאטסָאר ןוא

 -עג רע זיא 1927 ןיא .םינזח עקיטרָאד יד

 ךָאנ גנַאל טשינ ןוא ענליוו ןיא ןזח ןרָאװ

 ןזח:טּפיוה יװ ןעמוקעגנָא רע זיא םעד

 רע זיא המחלמ רעד רַאפ .ענווָאר ןיא

 רע זיא 1947 ןיא ןוא ,ןָאדנָאל ןייק קעװַא

 ,עקירפַא-םורד ,ןָאטּפיײק ןיא ןזח ןרָאװעג

 רעשיּפיט ַא זיא יקציוועסוק החמׂש ךיוא

 ,תונזח-ץרַאה ןשיליוּפ ןופ טנַאטנעזערּפער

 ןייז ןיא קורדסיוא םוצ םיא ייב טמוק סָאװ
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 ןוא וויטַאטישטער ַא ןעלדנַאהַאב ןופ ןפוא
 -וװַאד ןייז תעשב ןליפעג ןופ סוגסיוא ןיא
 .ןענ

 -ָאט ,ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ : ץינלַאטס ןתנ

 .(56 ,55 ז"ז) 1957 ָאטנָאר

 רעשיריל ,ןזח -- ןושרג קָאטשרעּפוק
 ייב קסלעבולדוװוָאנַאי ןיא ןריובעג .רָאנעט

 -ניז ןביוהעגנָא ירפ .החּפשמ רעמורפ ַא

 טַאטשרעבלַאה שרעה ןזחיטָאטש םייב ןעג

 ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגנײרַא רעטעּפש ןוא

 ןופ רָאכ ןיא ןטערטעגניירַא זיא רע ּוװ

 -עמיטש ןוא עירָאעט .לוש רעסיורג רעד

 טנעגיריד ייב טנרעלעג רע טָאה גנודליב

 ךס ַא רע טָאה םעד ץוחַא .טַאטשנזיײיא דוד

 ,טעברַאעג ןײלַא ךיז רעביא

 ןזיב ןוא עניטנעגרַא ןייק קעװַא 1936 ןיא

 ,ןזח טרָאד רע זיא גָאט ןקיטנייה

 : לקרח .ל .י
 .(156 'ז) 8

 סערייא-סָאנעוב ,םינזחה רפס

 רעשיטַאמַארד ,רעגניז -- המלש סעשוק
 ןופ טנעװלָאסבַא ,רעװעשרַאװו ַא .ןָאטירַאב
 ףיוא רַאנימעס-רערעל ןשידיי ןשיכולמ
 ייב גנַאזעג ןענרעל ןביוהעגנָא .9 עשנעג
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 ךיז לענש ןוא יקסנישזדוד רָאסעּפָארּפ

 סעירַא טימ ןטערטעגסיױרַא .טנכייצעגסיוא

 טימ רַאוטרעּפער ןשיסַאלק ןופ רעדיל ןוא

 ,גלָאפרעד סיורג

 טָאה רע ּוװ ,ןַאלימ ןייק קעװַא רעטעּפש

 ,טרינַאיצקעפרעּפ ךיז

 זז852 21268186 11186/ס0יט8תצ7 - 7.

 ןופ טנעגיריד -- לאלצב רעלטסניק
 -מעל ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .ןרָאכ

 -ַאּפמָאק ןוא ןזח ןטנַאקַאב ןופ ןוז ַא .גרעב

 םייב טנרעלעג .רעלטסניק ךורב רָאטיז

 -רַאעג ןײלַא ךס ַא רעטעּפש ןוא רעטָאּפ

 ןופ טנעגיריד ןעוועג .ךיז רעביא טעב

 וצ רָאכ םעד טריפרעד ןוא רָאכ-לּפמעט

 רע .הגרדמ רעשירעלטסניק רעכיוה ַא

 ענעדישרַאפ ייב ןרָאכ טריפעג ךיוא טָאה

 ,סעיצַאזינַאגרָא

 -יריד ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנוי יד ןיא

 ,לּפמעט רעוװָאנרַאט ןיא טנעג

 ,תויולג לש הידּפולקיצנא : רכלג ,מ .נ ר"ד

 'ז) ביבא-לת--םילשורי ,בובל יעיבר ךרכ

 רעבמעצעד ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד, ; 8
 ,עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד, ;(27 'ז// 32
 .(18 'ז) 1924 רעבמעטּפעס

 רעלדיפ -- ריד ,דלָאנרַא ןוַארבשריק
 -עג .עשרַאװ ןיא טבעלעג .גָאלָאקיזומ ןוא

 טימ טפַאשהבורק ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוו

 -טפַאשלעזעג ןעוועג .החּפשמ-ןילטייצ רעד

 ,עשרַאװ ָאטעג ןיא קיטעט ךעל

 ז"ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וַאקרוט סַאנַאי

 : ןַאסנטרעּפ ,וָאקרוט ,רעננַאמ ; (451 ,4
 .(462 'ז) עּפָאריײא ןיא רעטַאעט רעשידיי

 -רַאװק ,רעלדיפ -- רָאדָאעט ןַאמניילק
 -בול ןופ טמַאטשעג ,טסילָאס ןוא טסיטעט
 -עשרַאװ רעד ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא ןיל
 ןיא וויטקַא ןעוועג .עירָאטַאװרעסנָאק רעוו

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -נעמירעּפסקע; םייב עיצקעס-קיזומ רעד

 -לייטנָא ןוא עשרַאװ ןיא *רעטַאעט ןלַאט

 עשילַאקיװמ ענעדישרַאפ ןיא ןעמונעג

 ןה ןוא טסילָאס סלַא ןה ןעגנומענרעטנוא

 ,טעטרַאװק ןופ דילגטימ סלָא

 זז852 212681864 תוטפ?זסט2מצ - 16.4.37.

 רעשיריל ,רעגניז -- לדנעמ יקצינילק
 ןופ רעדורב ַא) קצול ןיא ןריובעג .רָאנעט

 םייב ןעגנוזעג ןוא קיזומ טנרעלעג .(הקבר

 ןעמוקַאב .יקסרַאינּפַאװ בקעי ןזח ןקיטרָא

 -יזערּפ-טָאטש רעקצול ןופ עידנעּפיטס ַא

 ןעמוקעג ןוא קישזנעוו לענָאלָאק טנעד

 -על ענייז .גנַאזעג ןענרעל עשרַאװ ןייק

 ןוא טַאטשנזײא דוד ןעוועג ןענעז סרער

 ,סענגַאמ רָאסעּפָארּפ רעשינעילַאטיא רעד

 -עגסױרַא רע זיא 1927 ץרַאמ ןט1 םעד

 -ַאר ןשילוּפ ןופ ןָאפָארקימ ןרַאפ ןטערט

 "יא ןוא סעירַא ןופ טרעצנָאק ַא טימ ָאיד

 1937 יַאמ ןט9 םעד .רעדיל עשינעילַאט

 טרעצנָאק ַא ןיא ןעמונעגלייטנָא רע טָאה

 ,לעגנע לאוי טעמדיוועג

 לירּפַא ,עשרַאו "טלעוו:םינזח יד ןוא לוש יד;

 קצול רפס } (11 'יז) 1937 ינוי ; (23 'ז) 7

 .(328 'ז)

 רעשיריל ,ןירעגניז -- הקבר יקצינילק
 ןיא ןגיוצרעד .קצול ןופ טמַאטש .ןַארּפָאס

 עטסגניי יד ןופ ןוא בוטש רעשינזח ַא

 -עגסױרַא טפָא .ןרָאכ ןיא ןעגנוזעג ןרָאי

 -ייווצ רעד ךָאנ ןופ .ןיטסילָאס יו ןטערט

 -ַאזוצ ךיז יז טניפעג המחלמ-טלעוו רעט

 ןָאעל רָאטיזָאּפמָאק ,ןַאמ ריא טימ ןעמ

 זיא יז ּווװ ,סערייא-סָאנעוב ןיא ,רענייוו

 ןופ ןירעגניז, יד יװ ןרָאװעג טניורקעג

 ."סערייא-סָאנעוב ןשידיי

 ןביוא טגנילק סָאװ ,עמיטשדןַארּפָאס ריא

 ךייוו זיא ,שיטַאמַארד ןטנוא ןוא שיריל



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 טכעלגעמרעד סָאד ןוא ,קידוװעגיױב ןוא

 טימ דיל שידיי ַא ןריטערּפרעטניא וצ ריא

 ,ןסנַאוינ עלַא

 -נַארַאפ-רוטלוק עלַא ףיוא ףיוא טערט יז

 ןוא הליהק רעשידיי רעד ןופ ןעגנוטלַאטש

 עריא טימ ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה יז

 -נייא ,דיל ןשידיי ןופ ןטרעצנָאק עכעלרעי

 ."ָאוװיי, ןקיטרָאד ןכרוד טנדרָאעג

 .(328 'ז) קצול רפס

 ןוא רעלדיפ -- לאומש ןיײטשװַאקנילק
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .טסילעשטנָאלָאיװ

 ןעוועג .טנרעלעג טרָאד ךיוא ןוא קצָאלּפ

 -יירב ַא טריפעג ןוא רעקיזומ רעקִיעפ ַא

 -עגסױרַא .טייקיטעט עשיגָאגַאדעּפ עט

 ןסיורג טַאהעג ןוא ןטרעצנָאק טימ ןטערט

 רעד ןשיווצ ױזַא ,טָאטש רעד ןיא ןעזנָא

 רעשיליוּפ רעד ןשיווצ ךיוא יו ,רעשידיי

 .ץנעגילעטניא
 תודלות ,קצולּפ : גרעבנזייא והילא ךרועה

 ,(438 'ז) 1967 "הרונמה ,, תאצוה ,הלהקה

 ,טנעגיריד -- (--1900) לעװַאּפ יקצעלק
 ןיא ןריובעג .רעלדיפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 טנרעלעג ןָא ןייוודניק ןופ ןוא שזדָאל
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 םעד ךָאנ .סעוס-רעלדניש עשזור ייב לדיפ

 -קיזומ רעװעשרַאװ ןיא ןעוועג ךישממ

 -ורטסניא קידנענרעל ,עירָאטַאװרעסנָאק

 ןוא םייהטרעוו שוילוי ייב עיצַאטנעמ

 ןיא .יקסרַאנילמ לימע ייב עיציזַאּפמָאק

 עיּפָאזָאליפ טרידוטש טייצ רעקיבלעז רעד

 יד ןיא .טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןפיוא

 -ַָאפמיס ןיא טליּפשעג 1919--1915 ןרָאי

 1920 ןיא ןוא שזדָאל ןיא רעטסעקרָא ןשינ

 טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,ןילרעב ןייק קעװַא

 קירדירפ רָאסעּפָארּפ ייב עירָאעט-קיזומ

 ןוא ןילרעב ןיא ןבילבעג .ךָאק טסענרע

 -יד ןוא עיציזָאּפמָאק טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ,רוטנעגיר

 -יעפ ַא יו ןרָאװעג טנַאקַאב לענש זיא רע

 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןוא טנעגיריד רעק

 עשינָאפמיס עטסערג יד טימ ןריגיריד וצ

 ךיוא טָאה .טלעוו רעד ןיא סרעטסעקרָא

 -מיס טרינַאּפמָאק טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא

 רַאפ ןעגנופַאש ןוא ןטרעצנָאק ,סעינָאפ

 ,רעטסעקרָא-רעמַאק

 רעד ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 1928 ןיא

 -עּפ זייוולייט טעמדיוועג ךיז ןוא ץייווש

 -רעביא טָאה רע :טייקיטעט רעשיגָאגַאד

 רעד ןיא סַאלק-ןטנעגיריד יד ןעמונעג
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 -ִא רקיעב .ןַאזָאל ןיא עירָאטַאװרעסנָאק
 "יריד טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה רעב

 ןלָארטסַאג ףיוא קידנרָאפסױרַא ,רוטנעג

 ,.רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא

 ןדנוברַאפ ןרָאי טייז זיא יקצעלק לעװַאּפ

 ,לארׂשי ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןטימ

 טָאה רעטסעקרָא רעד ןעוו ,1955 ןיא ןוא

 ,עּפָארײא רעביא ענרוט ַא טנדרָאעגנייא

 רעד ןעוו .טנעגיריד ןייז ןעוועג רע זיא

 1966 רעבמעצעד ןיא טָאה רעטסעקרַא

 ןופ לבוי ןקירעי-קיסיירד םעד טרעייפעג

 ןרָאװעג ןטעברַאפ רע זיא ,ץנעטסיזקע ןייז

 ןטרעצנָאק עכעלרעייפ ענייז ןריגיריד וצ

 ,םילשורי ןיא ןוא ביבא-לת ןיא

 -ייווש םעד רע טריגיריד ןרָאי עטצעל יד

 סע ןכלעוו ןופ ץיּפש ןיא ,רעטסעקרָא רעצ

 -טלעוו רעד ןענַאטשעג ןרָאי עגנַאל זיא

 .עמרעסנַא טסענרע טנעגיריד רעטמירַאב
 א

 ןקיטנייה םייב טרעהעג יקצעלק לעװַאּפ

 ןטנעגיריד עטמירַאב-טלעוו יד וצ גָאט

 -נָאק ענלצנייא ןייק טשינ טריגיריד רע

 ,װיטקעלָאק םעד ביל טָאה רָאנ ,ןטרעצ

 ןענעקרעד וצ ,טעברַא רע ןכלעוו טימ

 -שמ םיא ףיוא ןגעוו יד ןעניפעג וצ ידכב

 -נָאק ענעגייא ענייז טָאה רע .ןייז וצ עיּפ

 רע סָאװ ,ןעגנופַאש יד ןגעוו סעיצּפעצ

 טיול ייז טריטערּפרעטניא ןוא טריגיריד

 .ןעגנוסַאפפיוא ענייז

 26 =- תילארשיה תינומרהליפה תרומזתה

 ,ביבא-לת ,1966 רבמצד
 1 60 '1266082 1312820294 : טעקע; ,ס(1

 201509/ 1 סססָש יש 201806 שש 2618 1 85

 וט1)16 (131 ,120 זיז;+ 0
 ז6א/80ת 66 4106 ומ 66 24108140

 1361 1941 (128 135 זיד).

 "דיפ --- (1--1900) םלעהליוו לַאטשירק
 ןריובעג .ןקסע-קיזומ ןוא גָאגַאדעּפ ,רעל

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ;י

 ,עיזַאנמיג טקידנעעג טרָאד ןוא ץלעק ןיא

 יד ייב לדיפ טנרעלעג דניק סלַא ןיוש

 -עג ךישממ רעטעּפש ןוא רערעל עקיטרָא

 ןטנַאקַאב םייב ןיוו ןיא דומיל ןייז ןעוו

 רַאקָאטָא גָאגַאדעּפ-רעלדיפ ןשיכעשט

 רע זיא ןיוו ןופ .(1924--1852) קישטוועש

 ךיז טָאה רע ּוװ ,טשעּפַאדוב ןייק ןרָאפעג

 ענעי רָאסעּפָארּפ ייב טרינַאיצקעפרעּפ

 טָאה םעד ךָאנ ןוא (1937--1858) יַאבוה

 יד ןיא טריטרעצנַאק טייצ עסיוועג ַא רע

 | .עּפָאריײא ןופ טעטשטּפיוה

 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רע זיא 1929 ןיא

 רעד ןופ רעיובטימ ַא ןרָאװעג זיא רע

 טָאה רע ןוא ?טפַאשלעזעג-קיזומ רעשידיי;

 -קיומ רעװעשרַאװק םעד טעדנירגעג

 ."טוטיטסניא

 רע זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 רעשיליוּפ רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ

 קעװַא רע זיא ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןוא ײמרַא

 טייצ עסיוועג ַא טָאה רע .דנַאלסור ןייק

 -רעסנַאק רעגרעבמעל רעד ןיא טעברַאעג

 "רעד ןבָאה ןסור יד ןעוו ןוא עירָאטַאװ

 ןרָאפוצקירוצ רעגריב עשיליוּפ טכעלגעמ
 םעד ןגעוו ךיז רע טָאה ,עשרַאװ ןייק



 ןליוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 זיא דניק ןוא יורפ טימ ןעמַאזוצ ,טימַאב

 ,םייה רעטלַא ןייז ןיא ןרָאפעגקירוצ רע

 עצנַאג יד זיא ,עקָארק ןיא ,געוו ןפיוא

 ןוא יורפ ןייז .ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ עּפורג

 ןייק ןרָאװעג טזָאלעגכרורַא ןענעז דניק

 ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע ןוא ץלעק

 ,סיצַאנ יד

 -עט-קיזומ ןייז ןיא טָאה לַאטשירק יליוו

 עלַאנָאיצַאנ ַא ןעזעג עשרַאװ ןיא טייקיט

 עקיעפ ןענופעגסיוא טָאה רע .תוחילש

 "יזומ ַא טלעג ןָא ןבעגעג ייז ןוא רעדניק

 טרעטנומעג טָאה רע .גנויצרעד עשילַאק

 ןעגנוווצעג ייז ןוא ןטַאנעצעמ עשידיי יד

 ,טוטיטסניא-קיזומ םעד ןטלַאהוצסיוא

 9ּפ רענעבעגעגרעביא ןַא ןעוועג זיא רע

 ןרָאװעג ןענעז רעליש ענייז ןוא גָאגַאד

 ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ .רעדניק ענייז

 טלָאמעד ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 -ייגפיוא) דיסח ףסוי יװ ,טנכייצעגסיוא

 יו טמשעג טָאה סָאװ ,ןרעטש רעקידנע

 ןרָאװעג קנַארק רעטעּפש ,דניקרעדנווו ַא

 .לדייז דוד ןוא (ןָאדנָאל ןיא ןברָאטשעג ןוא

 יָאס ,רעלדיפ -- עינוב שטיװָאניבַאר
 .ענליוו ןיא טנרעלעג ןוא טבעלעג .טסיל

 -מיס טימ ןטרעצנָאק ףיוא טסילָאס ןעוועג

 רעד ךָאנ ןעמוקעגמוא .רעטסעקרָא ןשינָאפ

 ענילַאמ ַא ןיא, ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל

 ,"ףרָאד ַא ןיא םירעיוּפ ייב

 אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד
 ..} (259 ,244 ,234 ז"ז) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא

 / יז) ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט : קורק ןַאמרעה

 ,ענליו ןברוח : יקסנינרעשטאק .ש ; (9

 .(230 'ז) 1947 קרָאי-וינ

 -זַאשזד .רעלדיפ -- ןַאמרעה רענזָאר

 ,ידלָאּפ ןוא ישזעי ןופ רעדורב .רעקיזומ
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 וצ טַאהעג רע טָאה ןעגנוכיירגרעד יד
 -כעלנעזרעּפ רעלעדייא ןייז ןעקנַאדרַאפ
 סָאװ ,עלַא ףיוא טקריוועג טָאה סָאװ ,טייק
 ,גנורירַאב ןיא ןעוועג םיא טימ ןענעז

 ילוי ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד,
7 (/' 23). 

 -עּפ ,ןיטסינַאיּפ -- איליצעצ רעווערק
 ןעוועג ןוא ענליוו ןיא טבעלעג .ןיגָאגַאד

 -נָאק רעקיטרָאד רעד ןיא ןירערעלדָאנַאיּפ

 1922 רָאי ןיא זיא סע ןעוו .עירָאטַאװרעס

 -גיא-קיזומ רעשידיי רעד ןרָאװעג טנפעעג

 ןשיווצ ןעוועג יז זיא ,ענליוו ןיא טוטיטס

 ,טלַאטשנַא םעד ןופ סנירעדנירגטימ יד

 רעד זיב ןירָאסעּפָארּפיָאנַאיּפ ןעוועג זיא יז

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ,1941 ןיא רַאנָאּפ ףיוא ןעמוקעגמוא

 "יטסניא-קיזומ רעשידיי רעד : ריִּפֲאפ ןרהא
 טפירשנכָאװ,, ןיא לקיטרַא -- ענליוו ןיא טוט
 ןט5 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ
 ענליוו ןברוח : יקסנינרעשטאק .ׁש ; 1924 ילוי
 ,(231 יז)

 ןבָאה סָאװ ,רעלדיפ עטסטנַאקַאב יד ןופ

 ןבולקטכַאנ עטנַאגעלע יד ןיא טליּפשעג

 ,עשרַאװ ןיא

 ןייז קנַאד ַא ןוא רעגַאל ןשטייד ןיא ןעוועג

 -- ןריציפָאדָאּפַאטסעג יד רַאפ ןליּפש ןייש

 ,ןבעל ןבילבעג

 .(196 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : וָאקרוט סַאנַאי

 "זַאשזד ,טסינַאיּפ -- יׂשזעי רענוָאר

 ,ידלָאּפ ןוא ןַאמרעה ןופ רעדורב .רעקיזומ

 ןבָאה סָאװ ,ןטסינַאיּפ עטוג יד ןופ ןעוועג

 ןוא ןעמטיר יד ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז

 -זַאשזד רענרעדָאמ רעד ןופ סעידָאלעמ
 ,קיזומ
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 ןשילוּפ ןופ ןפיש יד ףיוא טליּפשעג טּפָא

 רעד ברע רע זיא ױזַא ןוא .טָאלּפ-םי

 טימ ןרָאפעגסױרַא המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -טמַא ןייק ?ירָאטַאב; ףיש רעשיליוּפ רעד

 ,ןבעל ןבילבעג םעד קנַאד ַא ןוא עקיר

 ,(196 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : װַאקרוט סאנַאי

 1. 886113581: (0סעיט8461 2222 (108 'ז),

 -יריד ןוא טסיטעּפמָארט -- ידע רענזָאר

 טנרעלעג .ןילרעב ןיא ןגיוצרעד .טנעג

 -וק סרעלטיה ךָאנ .טעּפמָארט ןוא לדיפ

 ןלױּפ ןיא טצעזַאב ךיז ,טכַאמ רעד וצ ןעמ

 .ןעלבמַאסנַאיזַאשזד טריזינַאגרָא ןוא

 עלעדייא סָאד טלעטשעגקעװַא טָאה רע

 -נַאלק יד טימ ןטערטרַאפ סע ןוא עלעדיפ

 יד ןוא .טעּפמָארט ןופ סעיצַארביװ ןוא ןעג

 עיינ ןיא עטקַאהעגסיוא ,ןעגנַאלק עקיזָאד

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 טקעװעג רָאג ןבָאה ,ןעמטיר עשינָאמעד

 גינעק רעד ןרָאװעג רע זיא .ןטנעמיטנעס

 -ניאיזָאלב ערעסעב עלַא ןוא גניווס ןופ

 ןייז וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןטסילַאטנעמורטס

 .תומא 'ד ענייז ןיא

 "קריצ , םליפ ןיא לײטנָא -- דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא רעטסעקרָא ןייז טימ רענזָאר ידע



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןופ טָאגּפָא רעד ןרָאװעג זיא רענזָאר ידע

 רע ןעוו .ןליוּפ ןיא טנגוי רעצנַאג רעד

 טעּפמָארט םעד טגיילעגוצ זיולב רָאנ טָאה

 רָאּפ ַא טרעבױצעגסױרַא ןוא ןּפיל יד וצ

 -ורטסניא םענעלַאטעמ םעד ןופ רענעט

 ךיז ןוא ןייטש ןבילבעג עלַא ןענעז ,טנעמ

 יד .סעיצַאזיװָארּפמיא ענייז וצ טרעהעגוצ

 -נָאק ןרָאװעג ןענעז רעצנעט ענעריווושעג

 א ןעוועג ךיוא זיא רע .רערעהוצ-טרעצ

 ןלעטשנעמַאזוצ ןופ ןפוא ןיא רָאטַאוװָאנ

 םיא ייב ןעוועג טשינ .ןעלבמַאסנַא ענייז

 רעד וליפַא ,לעטשנעמַאזוצ-לבמַאסנַא ןייק

 -ימ טשינ ןלָאז'ס ןכלעוו ןיא ,רעטסנעלק

 טָאה ךיוא .ןטעּפמָארט ףניפ ,ריפ ןייז םומינ

 יד ףיוא טכַא עלעיצעּפס ַא טגיילעג רע

 -קעס-עיסוקרעּפ רעד ןופ ןטנעמורטסניא

 ,שיצ

 רַאפ טרישזנַארַא ןיילַא טָאה רענזָאר ידע

 םיא טָאה רענייק לייוו ,ןעלבמַאסנַא ענייז

 -עגנדירפוצ טשינ טכיזניה רעד ןיא

 ןַא םענייז טימ רע טָאה 1925 ןיא .טלעטש

 -עטנָאמ ןוא זירַאּפ טכוזַאב רעטסעקרָא

 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .ָאלרַאק

 ןוא דנַאלסור ןייק קעװַא רע זיא 1929 ןיא

 -זַאשזד ןטריזילַארטַאעט ןסיורג ַא ןפַאשעג

 -סעב רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעטסעקרָא

 ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןימ םעד ןופ רעט

 -נעצ עטסערג יד ןיא ןטרעצנָאק ענייז

 יד ןגיוצעגוצ ןבָאה דנַאלסור ןופ סרעט

 רעשיטעיווָאס רעד ןופ ןזיירק עטסטסנרע

 ןטסנידרַאפ ענייז רַאפ ןוא טלעווקיזומ

 -וקַאב ןוא ןרָאװעג טנכייצעגסיוא רע זיא

 זיא רע .סעיגעליווירּפ ענעדישרַאפ ןעמ

 ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רעטעּפש רעבָא

 ,רָאי טכַא הסיפת ןיא ןסעזעגּפָא

 ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןבילבעג זיא רע

 1. 8846114811: ס0שט84061 ,2

(107, 108, 109, 144 

 ( 106 זיז
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 -זַאשזד ,טסינָאעדרָאקַא -- ידלָאּפ רענזָאר
 .ישזעי ןוא ןַאמרעה ןופ רעדורב .רעקיזומ

 ןיא טליּפשעג .טסינָאעדרָאקַא רעטנַאקַאב

 .עילַארטסױא ןייק קעװַא .ןבולקטכַאנ

 .(196 'ז) ןעוועג סע זיא ױזַא : װָאקרוט סַאנָאי

 -- רָאסעּפָארּפ ,יצַאנניא םוַאבנעזָאר

 .גָאגַאדעּפ ןוא רָאטַאינַאּפמָאקַא-טסינַאיּפ

 טנכעררַאפ ןעוועג ןוא עשרַאװ ןיא טבעלעג

 -ַאינַאּפמָאקַא עטסעב יד ןופ רענייא יו

 ןטיײלגַאב טגעלפ רע .ןלױּפ ןיא ןרָאט

 -נָאק ערעייז ףיוא סרעגניזדןזָאוטריװ

 גָאגַאדעּפ יו ,טנַאקַאב ןעוועג ךיוא .ןטרעצ

 ,רָאטקעל ןוא

 רעד ןעוועג רע זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ןופ לַאגיטכַאנ; ןופ רעטיײלגַאב-ריוװַאלק

 -רעד טרעוו רע .טַאטשנזייא םירמ ,?ָאטעג

 ,רעוט-רוטלוק ןופ עטסיל רעד ןיא טנָאמ

 ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ

 -עגרעביא ןוא םולבלעגניר לאונמע ר"ד

 סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד ןרָאװעג ןזיוו

 ,קרָאי-וינ ןיא

 ןופ רענייא תעשב ןעמוקעגמוא זיא רע

 ,סעיצקַא יד

 'ז) ןעװעג סע ןזיא ױַא : װָאקרוט סַאנָאי

 ,ןרעטש ענעשָאלרַאפ : ווָאקרוט סַאנָאי ; (5

 :טדַאטשײנ ךלמ ; (69 'ן) סנייא דנַאב

 "רַאו ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח

 .(342 'ז) עש

 ןוא טסיסוקרעפ -- םסירָאב גרעבנעזָאר
 ייר ַא ףיוא קיטעט ןעוועג .עיסנַארעּפנַאק

 -יצַאנ רעד תעשב ןוא סעניב עשישטייד

 .ָאטעג רענליוו ןיא ןענופעג ךיז עיצַאּפוקָא

 -טסנוקניילק םעד ןופ רעטייל רעד ןעוועג

 -מַאלַאק) ?סַאפ ןיא שינעגָאי יד, רעטַאעט

 .(סָאפ ןיא סענעגָאיד : ןופ רוב
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 ןיא רעגַאל ַא ןיא רעגנוה ןופ ןברָאטשעג

 .(ערָאוװיײװ) עינָאטסע

 .(220 יז) ענליוו ןברוח : יקסניגרעשטַאק .ש

 ןוא גנַאזעג ןופ רערעל -- .י ןיײװנעזַאר
 ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןעוועג .טנעגיריד

 -ָאטסנעשט ןיא עיזַאנמיג רעשידיי רעד

 ,ווָאכ

 סנעמעוו ,"יבכמ/,, ןופ רָאכ ַא טריפעג טָאה

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא טרעצנָאק רעטצעל

 רע טָאה םעד ץוחַא .1929 לירּפַא ןט5

 ןטשימעג ַא ןופ טייקיטעט יד טיײנַאב ךיוא

 רעִירפ רָאי עכעלטע טימ טָאה סָאװ ,רָאכ

 ,טייקיטעט ןייז ןסירעגרעביא טַאהעג

 -עגניירַא יינ'ס ףיוא טָאה ןייוונעזָאר .י

 ןיא ןבעל שילַאקיװמ שידיי טגנערב

 -עג ןשָאלעגסיוא זיא סָאװ ,וװָאכָאטסנעשט

 -יד ןופ טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןטימ ןרָאװ

 ,סקַאז קחצי טנעגיר

 ,461 ז"ז) 1967 םילשורי ,בוחוטסנ'צ רפס

 ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; (3

 ,(23 'ז) 1928 רעבמעווַאנ

 ,טסינעּפָאש ,טסינַאיּפ -- .א לַאטנעזַאר
 יד טריװלָאסבַא ןוא עשרַאװ ןיא טבעלעג

 -עג .עירָאטַאװרעסנַאק-קיזומ רעװעשרַאװ

 -קיזומ, רעד ןופ דילגטימ רעקיטעט ןעוו

 -סקע; ןופ טפַאשלעזעג רעד ייב "עיצקעס

 ןוא עשרַאװ ןיא *רעטַאעט ןלַאטנעמירעּפ

 ןטרעצנָאק עריא ףיוא ןטערטעגסױרַא

 זיא סָאװ ,טרעצנָאק .ַאזַא םענייא ףיוא

 טָאה 1927 לירּפַא ןט16 םעד ןעמוקעגרָאפ

 .ןעּפָאש ןופ ןעגנופַאש טליּפשעג רע

 טסילעשטנָאלָאיװ -- ריאמ םבישנעזָאר

 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .טסינָאּפָאסקַאס ןֹוא

 טנרעלעג ךיוא רע טָאה טרָאד .ןילבול ןיא

 -זַאשזד ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג .קיזומ

 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 "עג המחלמ רעד תעשב ןוא ןעלבמַאסנַא
 סָאװ ,לבמַאסנַא ןשירעלטסניק ַא וצ טרעה
 ,סרַאװ קירנעה ןופ טריפעגנָא ןעוועג זיא
 .עקיסקעמ ןיא ךיז טניפעג

 --- (1954--1895) ריד ,לָארַאק זוַאהטַאר
 אנח ןופ לקינייא .רָאטיזָאּפמָאק ,טסינַאיּפ

 -ַאג ,לָאּפָאנרַאט ןיא ןריובעג .לַאטספלָאװ

 טריטרעצנָאק ןוא ָאנַאיּפ טנרעלעג ,עיציל

 ןופ טעטשטּפיוה יד ןיא דניקרעדנוװ סלַא

 ייב טנרעלעג רע טָאה רעטעּפש .עּפָאריײא

 "עג רע זיא 1925 ןופ .ןיוו ןיא ןרעקערש

 -רעב ןיא עיציזָאּפמָאק ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוו

 סרעלטיה ךָאנ .קיזומ רַאפ לושכיוה רעניל

 -ןָאל ,זירַאּפ ןיא --- טכַאמ רעד וצ ןעמוק

 .קרָאי-וינ ןוא ןָאד

 רעד וצ טרעהעג טָאה זוַאהטַאר לָארַאק

 ,קיומ רעד ןיא ןלַאוטקעלעטניא עּפורג

 ןופ ןגעוו יד ןעמונעגרעביא ןבָאה סָאװ

 -פלעווצ ,רעלַאנָאטַא סגרעבנעש דלָאנרַא

 ךָאנ רע טָאה םעד וצ ןוא עמַאג רעקינָאט

 ,ןעגנולעטשנייא ענעגייא ענייז ןבעגעגוצ

 נָא יד וצ שירענגעק ןעוועג ןענעז סָאװ

 -מָאק רעד ןיא סעמרָאפ עטלַא ענעמונעג

 -נַאװַא יד וצ טרעהעג טָאה רע .עיציזָאּפ

 .קיזומ רעד ןיא ןטסידרַאג

 : ןַארַאפ ןענעז סעיציזַאּפמָאק ענייז ןשיווצ

 עינַאפמיס ,"טלעוו עדמערפ יד, ערעּפָא

 -צעל רעד, טעלַאב ,"עקלָאּפ עשינָאפמיס;

 ןוא ןעמליפ וצ קיזומ ,"טָאררעיּפ רעט

 -ַאעט רַאפ .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט וצ

 ןבירשעג רע טָאה (המיבה רַאפ ךיוא) רעט

 ,"קָאלײש; ,"ַאטסָאקַא לאירוא; וצ קיזומ

 ןוא ?ַאשירג טנַאשזרעס, ,"םולח סבקעי;

 .ערעדנַא

 'ז) הקיסומל הידּפולקיצנא : ןיינייטש-אטילש

 הירצויו תידוהיה הקיסומה : אטילש .י ; (0

 .(194 ,193 ן"ז)



 ןליוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג
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 (246 'ז); 516מ961/661104: 1,64140 66/

 1146 ֹומ 06 תזטפנא, 1611 1

 (222 'ז)

 רעלדיפ -- (--1902 השמ גרעבנטַאר

 ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .גָאגַאדעּפ ןוא

 רע טָאה ערעל-קיזומ עטשרע יד .וװעשַאטס

 ןטריציפילַאװק םייב לטעטש ןיא ןעמוקַאב

 ןופ ןוא ,רעגָאװש שרעה רערעל-לדיפ

 "עג ןוא עשרַאװ ןיא ןעוועג רע זיא 2

 -רעסנָאק רעשיכולמ רעד ןיא לדיפ טנרעל

 .שטיװָאלַאכימ .מ .פָארּפ ייב עירָאטַאװ

 -ומ רעד ןיא טנרעלעג רעטעּפש טָאה רע

 ענייז ּוװ ,ןעּפָאש ןופ נ"א לושכיוה-קיז

 -װעשילַאמ .וװ : ןעוועג ןענעז ןרָאסעּפָארּפ
 -וװַאינעיװ םַאדַא ןוא יקצַאנרעיב .מ ,יקס

 טלקיװטנַא רע טָאה םעד ךָאנ דלַאב .יקס

 -גריפ ,טייקיטעט עשילַאקיזומ עטיירב ַא

 ךיז .סעיצקעל קידנבעג ןוא ןרָאכ קיד

 ןטייקיעפ עשיגָאגַאדעּפ טימ טנכייצעגסיוא

 ןעועג ןענעז םידימלת ענייז ןשיװצ ןוא

 -ַאס ,גרעבנעטָאט ןַאמָאר ,לעדנעה ַאדיא

 .ערעדנַא ןוא ןַאמדירפ ןָאמָאל

 1929 ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ
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 -סור ןייק ןפָאלטנַא גרעבנטָאר השמ זיא

 ןרָאי-המחלמ יד ןופ ךשמ ןיא ןוא ,דנַאל

 -ָאס רעד ןיא רערעל-לדיפ ןעוועג רע זיא

 קָאטסילַאיב ןיא לושקיזומ רעשיטעיוו

 טָאה רע .קסניביטקַא ןיא רעטעּפש ןוא

 ןיא טליּפשעג טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 רָאטקעריד ןעוועג ךיוא ןוא סרעטסעקרָא

 ,לושקיזומ רעד ןופ

 ,לארׂשי ןייק ןעמוקעג המחלמ רעד ךָאנ

 ןזיב טריפ רע ּוװ ,הפיח ןיא טצעזַאב ךיז

 -קיומ עשיגָאגַאדעּפ ַא גָאט ןקיטנייה

 ,טייקיטעט
5 

 ןטנַאקַאב ןופ ןוז ַא -- גרעבנטָאר השמ

 םהרבא ןגנמ ןוא ליכׂשמ וװעשַאטס ןיא

 יד טנפעעג לטעטש ןיא טָאה סָאװ ,לסָאי

 ןענַאמָאלעמ ןוא סרעקיזומ עלַא רַאפ ריט

 טָאה .הבהאמ רעקיזומ ַא ןעוועג זיא --

 ןוא טעדנירגעג ןרָאי עטסגניי יד ןופ רע

 -רמושה ןופ רָאכ ןסיורג ַא טריפעגנָא

 ענייז טימ ןעוועג םש הנוק ךיז ןוא ריעצה

 םעד ןפלָאהעג טָאה רע .ןטירטסױרַא

 ןיא זיירק ןשיטַאמַארד ןופ רעסישזער

 ןרעכיײרַאב ןיא ,םיובלטייד השמ ,לטעטש

 "יא עשילַאקיזומ טימ ןעגנולעטשרָאפ יד

 ,סעיצַארטסול

 סערעטניא טַאהעג קידנעטש ךיוא טָאה רע

 -יטקַא עלערוטלוק-ךעלטפַאשלעזעג רַאפ

 -- טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא ןטעטיוו

 טנַאה רעד ןיא ןעּפ יד ןעמונעג ךיוא

 .ןײרַא

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ןבילבעג רע זיא ַאזַא

 ביבא-לת ,בושַאטס רפס : ךילרא ןגחלא ךרוע
 .(218 ,80 ,10 ,8 ז"ז) 2

 -טימ .רעלדיפ -- ןבואר ןײטשנעטַאר
 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןופ דילג

 -ַאכָאס ןיא 1912 ןיא ןריובעג .ביבא-לת
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 -ַאז ןיא קיזומ טנרעלעג .טנגעג רעוועשט

 -גיא-קיזומ ןיא רעטעּפש ןוא עשטרעיוו

 ,ץיװָאטַאק ןיא טוטיטס

 רע זיא יקסוועלַאש רָאסעּפָארּפ קנַאד ַא

 טנרעלעג ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגרעבירַא

 ייב עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ רעד ןיא

 רעד ןיא .יקסבמעשזַאי ףעזוי רָאסעּפָארּפ

 טליּפשעג ןיוש רע טָאה טייצ רעקיבלעז

 -סעקרָא ענעדישרַאפ ןיא לענָאיסעּפָארּפ

 רעטנעָאנ ַא ןעוועג ןוא ןעלבמַאסנַא-רעט

 ייבב סרַאװ קירנעה ןופ רעטעברַאטימ

 ,סעטַאלּפ ןריוװַארג

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ,קָאטסילַאיב ןייק ןפָאלטנַא רע זיא המחלמ

 -רָא ןשינָאפמיס ןיא טליּפשעג טָאה רע ּוװ

 -יריד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעק

 זיא רעטעּפש .שטיוװעיַאש לארׂשי טנעג

 -ענעג ןופ ײמרַא רעשיליוּפ רעד טימ רע

 רע .לארׂשי ןייק ןעמוקעג סרעדנַא לַאר

 ןיא ןטערטוצנײרַא ןרָאװעג ןטעברַאפ זיא

 ןכלעו ןיא ,רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב טליּפש רע

 ןופ סערדַא רעד זיא ןייטשנעטָאר ןבואר

 -לת ןיא סרעקיזומ עשילוּפ-שידיי יד
 -עמוקעג-יינ יד ליפ טפלעה רע ןוא ביבא

 ןליױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ;י

 ןענעדרַאניא םייב סרעקיזומ-םילוע ענ

 .ךיז

 -לדיפ -- ַאװַאלסינָארב טַאטשטַאר
 ןיא טבעלעג ןוא ןריובעג .ןירעלטסניק

 -נָאק וצ ןביוהעגנָא ירפ רעייז ,שזדָאל

 .ןריטרעצ

 -לײטנָא ןוא ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןעוועג

 -יד רעד רעטנוא ןטרעצנָאק ןיא ןעמונעג

 רעדיר רָאדָאעט ןטנעגיריד יד ןופ עיצקער

 ,ןַאמלעגייב דוד ןוא

 ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד : ינסַאי-ףלָאװ .א
 -ןדיי רעשישטייד רעד ןופ ןרָאי יד ןיא שזדָאל
 ,(421 ,219 ז"ז) דנַאב רעטשרע ,גנוטַארסיױוא

 .(185 'ז) דנַאב רעטייווצ

 10גמו108 תםהמעסיטמע8 1 1014 200מ:0-
,62241690, 161008) 14100142 :8260161 

 1,602 1965 (611 ,88 ,19 זיז),

 ןוא רערעליגנַאזעג -- ןבואר רעללָאר
 .יקישטשעלַאז ןופ טמַאטשעג ,טנעגיריד

 -ַאלמ ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןרָאי ןעוועג

 םעד טימ טעברַאעגטימ ךיוא טָאה .עוו

 -ַאקיזומ יו טָאטש ןיא זיירק ןשיטַאמַארד

 -ַאב זיא רָאכרעדניק ןייז .רעטייל רעשיל

 .טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןעוועג טמיר

 -רַאפ ףיוא םיא טימ ןטערטסױרַא טגעלפ

 .ןעגנורעייפ ענעדיש

 לווייפ ןופ רעדיל וצ קיזומ טרינָאּפמָאק

 .ושָאטַאּפָא .י ןופ רעדורב ַא ,יקסוװָאטַאּפָא

 .סיצַאנ יד ייב ןעמוקעגמוא

 ןוא רעלדיפ -- (--1902) קערַאמ קַאר

 ןוא גרעבמעל ןיא ןריובעג .טסילָאיװ

 יד טקידנעעג .קיזומ טנרעלעג טרָאד

 ןוא עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ רעגרעבמעל

 ןיא ןוא ערעּפָא רעד ןיא קיטעט ןעוועג

 -עג 1926 זיב .רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ

 -עגסױרַא טפָא ןוא רעלדיפ רעטשרע ןעוו



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןשינָאמרַאהליפ ןטימ טסילָאס יװ ןטערט

 "ולמ ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא .רעטסעקרָא

 ,ָאידַאר ןשיכ

 "וה ווַאלסינָארב ןופ גנודַאלניא רעד ףיוא

 ןרָאװעג ןוא לארׂשי ןייק ןעמוקעג ןַאמרעב

 רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןופ דילגטימ ַא

 ,ביבאילת ןיא

 יָא ןטשרע ןופ טיּפלוּפ םעד טמענרַאפ

 .טסיל

 ןוא טנעגיריד -- (--1911) ץרעה ןיבור

 ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק

 -עּפש ןוא קיזומ טנרעלעג ָאד .קָאטסילַאיב
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 -רַאװ ןיא טנרעלעג טייצ עסיוועג ַא רעט

 .עירָאטַאװרעסנָאק רעוועש

 ןרָאװעג ןפַאשעג עשרַאװ ןיא זיא סע ןעוו
 ,"עדנַאב עשידיי לבמַאסנַא-יווער רעד

 ,עּפורג רעד וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ רע זיא

 רעטעּפש .רעטייל רעשילַאקיװמ ריא יו

 ןָאזרעדָארב השמ טימ טעברַאטימ רע טָאה
 ןרָאװעג זיא רע .?טַארַארַא, רעשזדָאל ןיא

 -רעטַאעט רעשידי רעד ןיא תיב-ןב ַא

 ןטכייל ןופ טינשּפָא ןפיוא לעיצעּפס ,קיזומ

 ןוא ןעגנופַאש ענייז טָאה רע .רענַאשז

 ןעמטיר יד טימ טברַאפַאב ןעגנורישזנַארַא

 .סעידָאלעמיזַאשזד עשירעגענ עיינ יד ןופ
 טנַאקַאב ןענעז סעיציזָאּפמָאק ענייז ןופ

 רעגנַאמ קיציא ןופ "םת ונבר, ןרָאװעג

 ןקימיטשריפ רַאפ ןעגנוטעברַאַאב יד ןוא
 טָאה רעוא ןוא "עצענערק ַא; ןופ רָאכ

 ,רעפעפ קיציא ןופ רעדיל עדייב -- ?סע
 ,יקסנַאלָאּפ .ס ןופ קיזומ

 המחלמ רעד רַאפ ךָאנ זיא ןיבור ץרעה

 םיא זיא סע ּוװ ,עקירעמַא ןייק קצוװַא

 -םליפ רעד ןיא ןעגנירדוצניירַא ןעגנולעג

 יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע .טלעוו

 דּווויִלָאה ןיא סרעקיזומ-םליפ עטסטכוזע

 "רעד וצ ןטייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה ןו

 .ןעלּפַאטש עטסכעה יד וצ ןיי

 -עגקעוװַא םיא טָאה לַאפוצ רעשיגַארט

 ,עקידעבעל יד ןשיוװצ ןופ ןסי

 ןיא רעטַאעט שידיי : גרעברורג"וװַאקרוט =.
 "רוט ,רעגנַאמ ; (89 'ז) 1951 עשרַאװ ,ןליו

 -ייא ןיא רעטַאעט רעשידיי : ןָאסנערעּפ ,ווָאז
 רעדיל : ןייטשרעג .י ; (116 ,109 ז"ז) ,עּפָא
 ,23 ןז"ז) 1927 ענליוו ,רָאכ ןטשימעג רַא

 ,רָאכ ןטשימעג רַאפ רעדיל : ןייטשרענ -י ; (2

 -ַאקַאטרַאט הירא ,דער ; (26 'ז) 1929 ענליוו
 ; (345 ,344 זייז) 1967 ביבא-לת ,ךוברָאי : רעוו

 דנַאב ,ןרעטש ענעשַאלרַאפ : װָאקרוט סָאנָאי
 יד : וָאקרוט טנומגיז ; (291--209 זייז) ייווצ
 .(209 'ז) הפוקת ענעסירעגרעביא
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 -רעינישזניא ,(1941--1898) קחצי ןיבור

 ןרָאכ ןופ טנעגיריד -- טקטעטיכרַא

 ןיא לושלטימ טקידנעעג ןוא ןריובעג

 -רַאװ ןיא טרידוטש רוטקעטיכרַא .קצָאלּפ

 ,קיזומ טנרעלעג קיטייצכיילג .עש

 -ישרַאפ ייב ןרָאכ טריזינַאגרָא טָאה רע
 -עגסיורַא טפָא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ענעד

 ןיא ?יבכמ,/ םייב .ןעגנורעייפ ףיוא ןטערט

 -נָא ןוא טעדנירגעג ךיוא רע טָאה קצָאלּפ

 ,רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ַא טימ טריפעג

 לטעטש ןיא סיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 .ץלעק ייב ןיטנעזדָאב

 -הקה תודלות ,קצולּפ : גרבנזייא והילא ךרועה
 ,(440 ,307 זיז) 1967 "הרונמה ,, תאצוה ,הל

 ןוא ןירעגניז-סקלָאפ --- ַארָאד אניבור
 םייב .ץרעה ןופ רעטסעוװש .עסירטקַא

 ןעוועג יז זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא

 ןפורעג יז טָאה ןעמ ּווװ ,קָאטסילַאיב ןיא

 ,"ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ לַאגיטכַאנ;

 ןרָאפוצרעביא ןעגנולעג ריא זיא רעטעּפש

 .ענליוו ןייק

 טקילײטַאב ךיז יז טָאה ָאטעג רענליוו ןיא

 יז .רעטַאעט-ָאטעג ןופ טעברַא רעד ןיא

 -גנַאזעג טימ ןטערטסױרַא רקיעב טגעלפ

 ןלױוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 -טע ןיא ןעמונעגליײטנָא טָאה יז .ןרעמונ

 ןענעז סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ-יװער עכעל

 ןרָאװעג טריסישזער ןוא טלעטשעגפיונוצ

 ןרָאי ענערָאק; : יו ,ָאדורב לאירתכ ןופ

 טינרָאג ןעק ןעמ, ,"געט יד וצ ייוו ןוא

 השמ, ןוא "עשער ןופ עשעּפ , ,"ןסיוו

 . "ףיז טלַאה

 | .עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג

 ןיא רעטַאעט שידיי : גרעבדורניװָאקרוט קחצי
 קרַאמ ר"ד ; (130 'ז) 1951 עשרַאװ ,ןליוּפ

 ףמַאק ןיא אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד

 -רעשטַאק .ש ; (252 ,251 ז"ז) םוקמוא ןוא

 ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל : יקסניג

 :קורק ןַאמרעה ; (65 ,63 ,51 ,49 ,6 ז"ז)
 .(487 'ז) ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט

 יַאיּפ -- (--1886) דוטרַא ןייטשניבור
 ןוא שזדָאל ןיא ןריובעג .זָאוטריװ-טסינ

 רעדניק ןביז ןופ רעטסגניי רעד ןעוועג

 ןזיװעגסױרַא ירפ רעייז .החּפשמ רעד ןיא

 ןיוש רָאי טכַא ייב ןוא קיזומ וצ ןטייקיעפ

 .עשרַאװ ןיא ָאנַאיּפ וויסנעטניא טנרעלעג

 רָאטקעריד טלָאמעד --- םיכַאָאי ףסוי ןעוו

 -- ןילרעב ןיא לושכיוה-קיזומ רעד ןופ

 ךלַאב םיא רע טָאה ,טרעהעג םיא טָאה

 -ָארּפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא

 ,טרַאב קירנעה ןוא טפוָאהטיײרב ןרָאסעפ

 -רע ןייז ןעמוקעגרָאפ זיא רָאי יירד ךָאנ

 תעשב ,טרעצנָאק רעכעלטנפע רעטש

 טימ ןעמַאזצ טליּפשעג טָאה רע ןכלעוו

 ףסוי ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,רעטסעקרָא

 טָאה רָאי ןצרעפ ןופ רעטלע ןיא .םיכַאָאי

 -רע סָאד טריטרעצנָאק ןייטשניבור רוטרַא

 -ייל רעד רעטנוא ,עשרַאװ ןיא לָאמ עטש

 "עג זיא רע .יקסרַאנילמ לימע ןופ גנוט

 -עג -- רעטעּפש ןוא רעליש ןייז ןבילב

 ,םעדייא ןייז ןרָאװ

 -רָאפ זיא ענרוט-ןטרעצנָאק רעטשרע ןייז

 טלָאמעד ןופ ןוא 1905 רָאי ןיא ןעמוקעג
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 הנהמ טרעהעגפיוא טשינ ךָאנ רע טָאה ןָא

 רעד ןיא רעבָאהביל-קיזומ יד ןייז וצ

 -ָאנַאיּפ עקידנרעבױצַאב ענייז טימ טלעוו

 -ַאטערּפרעטניא עלעניגירָא ןוא ןעגנַאלק

 -נעל עלַא ןיא טליּפשעג טָאה רע .סעיצ

 ןוא טעביט ץוחַא ,טלעו רעד ןיא רעד

 יװ ,ןטרעצנָאק רעמ ןבעגעג ,ןַאטסינַאגּפַא

 טכיירגרעד ןוא זָאוטריװ רענייא רעדעי

 .סעטַאלּפ עטפיוקרַאפ לָאצ עטסערג יד

 רָאי ןייא ןופ ךשמ ןיא לָאמ ַא טָאה רע

 -טלעוו ריפ ןיא ןטרעצנָאק 162 ןבעגעג

 טָאה ןוא קרָאי-וינ ןיא טניווװו רע ,ןלייט

 -זירַאּפ ןיא ץנעדיזער עטייווצ ַא ענייז

 ענייז תעשב טרינָאיצַאטס רע ּוװ ,ןָאלוב

 .עּפָאריײא ןיא סעזיירכרוד

 טסַאג רעטּפָא ןַא זיא ןייטשניבור רוטרַא

 גהונ ךיז זיא רע .הנידמ רעשידיי רעד ןיא

 -סעפ ןוא ןלַאטישטער ,ןטרעצנָאק ןבעג וצ

 ןשינָאמרַאהליפ ןטימ ןעמַאזוצ ןלַאוװיט

 לבקל תנמ לע אלש ץלַא -- רעטסעקרָא
 עידנעּפיטס ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא ,סרּפ

 וצ זיא ליצ ריא סָאװ ,ןעמָאנ ןייז ףיוא

 -סיורַא ענייז .ןטסינַאיּפ עגנוי ןרילומיטס

 םיבוט:-םימי ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו ןטירט

 ךיז ןזייװַאב ןדעי ןייז ייב ןוא קיזומ ןופ

 ףיוא ףיוא עלַא ןעייטש עניב רעד ףיוא

 -עקרענָא רעייז ןריטסעפינַאמ ןוא סיפ יד

 ןרק רעד .ינעשז ןשידיי םעד רַאפ גנונ

 דלַאװ ַא טצנַאלפעג טָאה לארשיל תמיק

 רעסיורג רעד ןיא ןוא .,ןעמָאנ ןייז ףיוא

 ןיא ןַאמ ןופ ג"א עירָאטידיוא-ןטרעצנָאק

 רעד זיא ?תוברתה-לכיה; רעביבא-לת

 :ןרָאװעג ןפורעגנָא ןָאלַאס-רעלטסניק

 "גיבור רותרַא םש לע םינמאה-רדח;

 .?ןיטש

 -יטסייג ןייז טרירטסנָאמעד טפָא טָאה רע
 ןוא קלָאפ ןשידיי םוצ טייקדנובעגוצ עק
 טוט ןפוא ןלעיצעּפס ַא ףיוא רעבָא ,דנַאל
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 90) ןקידרעטעמ-גנַאל םעד ןיא סָאד רע

 ג"א ןבעל ןייז טעמדיוועג םליפ (טונימ

 יב ענעצס ַא ןיא ."ןבעל ןופ דיירפ יד;

 ןיימ.. :רֹע טגָאז יברעמה לתוכ םעד

 ןשטנעמ טרעדנוה תוחּפל ,החּפשמ עצנַאג

 טולב טלַאק טימ ןענעז ,החּפשמ ןיימ ןופ

 ןיימ .ןרעלטיה ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד

 וצ : ךַאז ןייא ןגעוו טמולחעג טָאה רעטָאפ

 םולח םעד .דנַאל רעייז ןיא ןדיי יד ןעז

 ליפ ךיא ןוא טנשריעג םיא ןופ ךיא בָאה

 -רַאפ ךיז םולח םעד ןעז ןופ קילג סָאד

 "...ןכעלקריוו

 ןקיטנייה םייב ךָאנ זיא ןייטשניבור רוטרַא

 .רעטנומ ןוא שירפ ןליּפש ןייז ןיא גָאט

 ןוא רעכעה רדסכ ץלַא ךָאנ טגייטש רע

 ךיז ןגָארט סָאװ ,ןעגנַאלק יד ןוא ,רעכעה

 -סיוא יװ ןרעוו רעגניפ ענייז רעטנוא ןופ

 טימ לופ ןענעז ייז .תוימשג ןופ טליישעג

 ןפיוא ןרינַאמע ןוא תוינחור רעשילמיה

 זיא עיצַאטערּפרעטניא ןייז .םורַא ןצנַאג

 שירעמיורט-שיריל לָאמ וצ ,המכח אלמ

 "יא ןַא ,קידלדורּפש שימרוטש לָאמ וצ ןוא

 טימ םזילַאנָאיצַאר ןופ זעטניס רעלַאעד

 -נזיורב ַא יו רע זיא טּפָא .םזיטנַאמָאר

 טשינ טנעקרענָא סָאװ .,ןַאקלוװ רעקיד

 ןופ ףור ןטיול טליּפש ןוא ןעמיוצ ןייק

 טשינ ןעק ןַאמָאלעמ ַא ןופ המשנ יד .ץרַאה

 -עלגנירדכרוד יד וצ קיטליגכיילג ןביילב

 ,ןליּפש ןייז ןופ ןעגנַאלק עכ

 צ

 -ַאמוה רעסיורג ַא זיא ןייטשניבור רוטרַא
 םענעריובעגנייא-ףיט ַא טָאה ןוא טסינ

 קיכַאװ זיא ;טייקיטכערעג רַאפ ליפעג

 ןרַאפ .ןעגנַאגַאב ןרעוו סָאװ ,תולווע ףיוא

 המחלמ רעקיגָאטסקעז רעד ןופ ךורבסיוא

 גנוקידייטרַאפ ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה

 הנידמ רעשידיי רעד ןופ טכער יד ןופ



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 טָאה ןלוּפ ןעוו ןוא ,ץנעטסיזקע ריא רַאפ

 -יטנַא ןוא עלַארעביליטנַא ריא ןביױהעגנָא

 -ָאמ רע טָאה ,ןדיי ןגעק עצעה עשיטימעס

 -נוה ןופ ןרָאסעּפָארּפ טנזיוט טריזיליב

 ןעלדַאט וצ ףיוא ןטעטיסרעווינוא טרעד

 רע טָאה רעכַאװש-טשינ .גנולדנַאה ריא

 טימ דנַאברַאפ-ןטַאר רעד ןעוו טריגַאער

 -ָאכעשט טריּפוקָא ןבָאה ןטילעטַאס ענייז

 ,עיקַאוװָאלס

 -לדייא יד וצ טרעהעג ןייטשניבור רוטרַא

 קיזומ ןופ טלעװ רעד ןיא ןטלַאטשעג עטס

 ,טייצ רעזדנוא ןופ

 -בוד ,'ב 'ןדיי, עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא

 .(608 'ז) 1940 זירַאּפ דנָאפ-ווָאנ
 1יג1מהימנסמ18 1721828ו/814 4441

 ראהזפקםוט8 1932 (31 'ז! 1:8/03886 6
7 2811 ,860006 1016 ,210151006 14 

 (293 יז);} 1. 82861185281: 0סעיט2061 2
 (163 ,149 ,129 ,24 "ז); 16 181461 תמו/

 םהניזמסמ1וס (01:08681/2 -- עט

 16811781 -- 16:421610-1614ט17, 86-

 16 מס 08

 -יריד -- (:--1895) לאפר ןייטשניבור
 -רעד עשילַאקיזומ ןייז ,גָאגַאדעּפ ןוא טנעג

 ןוא דנַאלסור ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנויצ

 -יד ןעוועג רע זיא דנַאלסור ןשירַאצ ןיא

 ךָאנ .סעדָא ןיא ערעּפָא רעד ןופ טנעגיר

 רע זיא עיצולָאװער רעשיטסינומָאק רעד

 זיא סע רָאנ יוװ ,ןוא ענליוו ןייק ןעמוקעג

 -קיזומ רעשידיי רעד ןרָאװעג טעדנירגעג

 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רע זיא ,טוטיטסניא

 םעד ץוחַא .רָאטקעריד ןייז ןופ טמַא ןפיוא

 םענופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא רע טָאה

 ,סַאלק-ערעּפָא

 תוחוכ עשילַאקיזומ-שירעלטסניק יד טימ

 ןיא טריפעגפיוא רע טָאה טוטיטסניא ןופ

 ןופ ?ַאטַאיװַארט; ךַארּפש רעשידיי רעד

 -ישטוּפ ןופ "יילפרעטעב םַאדַאמ, ,ידרעוו
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 ןופ *ַאקלַאה; ןוא עזיב ןופ ?ןעמרַאק; ,ינ

 ןבעגעג טפָא ךיוא טָאה רע .ָאקשוינָאמ

 יו ,סערעּפָא ענעדישרַאפ ןופ ןטנעמגַארפ

 יףידיי יד; צרעּפָא רעד ןופ טקַא ןט2 םעד

 ןיא ענעצס:רעטסיױלק יד ,יולה ןופ

 ןיא ענעצס-עמרוט יד ,ָאנוג ןופ ?טסוַאפ;

 .ערעדנַא ןוא ידרעוו ןופ *ַאדיאַא;

 רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג טַאהעג טָאה רע

 רעד ןיא עיגָאלָאנימרעט-קיזומ ַא ןפַאש

 גנערטשנָא ךס ַא ןוא ךַארּפש רעשידיי

 יד ןופ גנוסַאּפוצ רעד טעמדיוועג רע טָאה

 יד ןופ סעידָאלעמ יד וצ ןטסקעט עשידיי

 ,סערעּפָא עטריפעגסיוא

 ןעוועג ענליוו ןיא זיא ןייטשניבור לאפר

 -כעלנעזרעּפ עשילַאקיזומ עטנעקרענָא ןַא

 -יומ עכעלטסירק יד ןשיװצ ךיוא טייק

 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רע זיא טּפָא .סרעק

 ערעּפָא רעקיטרָא רעד טימ ןריגיריד וצ

 ןעװעג רע זיא ןענָאזעס עכעלטע ןוא

 -עטערעּפָא םעד ןופ טנעגיריד רעליבַאטס

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,ענליוו ןיא רעטַאעט

 .?ַאיבטול;א רעטַאעט ןיא

 -ַאעט רעשידיי : ןָאסנערעּפ ,וָאקרוט ,רעגנַאמ
 ןרהא ; (249 ,248 ,247 זיז) עּפָארײא ןיא רעט
 ןיא טוטיטסגיא-קיזומ רעשידיי רעד : ריּפאס
 -יל רַאפ טפירשנכָאװ , ןיא לקיטרַא -- ענליוו
 ילוי ןט5 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעט
 ,ךוברָאי : רעװַאקַאטרַאט הירא .דער ; 4
 "ווַאקרוט קחצי ; (242 'ז) 1967 ביבאילת

 -רַאװ ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט שידיי : גרעבדורג
 ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד , ; (87 יז) 1951 עש
 .(20 'ז) 1934 יַאמ
 1,600 '1866082 13128202474 : טעקע ס1

 20180ש 1 ססס}3 ש 201806 ש 818 } 8

 יע1621 (249 יז),

 -ַאב .טסילָאס ,רעגניז -- השמ ווָאנירור

 יד ןיא קיטעט ןעוועג .,עמיטש-ןָאטיר

 -רעצנָאק ןוא ןלוּפ ןיא ןרָאי רעקיצנַאװצ

 טגעלפ רע .טעטש ערעסערג יד ןיא טריט



 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י 8

 ולּוׁש עכעלטלעוו:שידיי יד ראפ וענייראפ עלענאיסעפארפ יד =
 אעט סיקסנימאק ןיא טמ:+-רוטלוק רעשידיי רעוועש ראוו רעד ןייא-טנדרא ירֿפרעדניא 11 טקנוּפ

 נרעצנאק ינראמירפ רעסי
 ,יניפאר ,טםראצאבכ ,רעננע ,רענלימ ןוֿפ רעד עקיצרַאה - עקיטֿכערּפ יד ערעדנַא לי ןרעוו - טריֿפעגס

 ןיפ גנוריפנא רעטנוא ירטלק נפ ר ** ןיאנידור השמ זוא שאיוועל

 ל .אטאינאמאל8 רעלופ גנַאלַאמ רעד .רעדניק 0 --עע ואוו ויא רָאכ: אש ןרעשידיי רעטנ

 ן גנולעטשראפ רעדני

 -סרואינש טימ ןעמַאזוצ ןטערטסױרַא ךיוא

 השמ ןוא ןָאק ךענעה ןעוו .טסילָאס יו רָאכ

 טלעטשעג 1924 רָאי ןיא ןבָאה ןָאזרעדָארב

 -תב ןוא דוד; ערעּפָא יד עשרַאװ ןיא

 -גיז-טּפיוה יד ןופ ןעוועג רע זיא ,"עבש

 ,סרעג

 רע ּוו ,לארׂשי ןייק רעטעּפש ןעמוקעג

 -עגסורַא ןוא ערעּפָא ןיא ןעגנוזעג טָאה

 ןיא .סעירָאטַארָא ןיא טסילָאס יו ןטערט

 עקירעמַא ןייק קעװַא ןרָאי רעקיסיירד יד

 .ןזח ןרָאװעג ןוא

 דנַאב רעטייווצ ,תונורכז : טרעכייוו לאכימ

 1961 ביבא-לת "הרונמ,, גַאלרַאפ ,עשרַאװ

 -לדיי : ןַאסנערעּפ ,וװָאקרוט ,רעגנַאמ ; (93 יז)
 .דער ; (95 'ז) עּפַאריײא ןיא רעטַאעט רעש
 1967 ביבא-לת ,ךוברָאי : רעװַאקַאטרַאט הירא

 ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; (342 'ז)

 "דורג"װַאקרוט קחצי ; (23 'ז) 1938 עשרַאװ
 עשרַאװ ,ןלוּפ ןיא רעטַאעט שידיי : גרעב
 .(87 'זו) 1

 -ַאיּפ -- (1944--1881) רָאדָאעט רעדיר

 -עּפ ןוא טנעגיריד ,רָאטַאינַאּפמָאקַא ,טסינ

 טרָאד ןוא ווָאקרטעיּפ ןיא ןריובעג .גָאגַאד

 ןייק קעװַא ירפ .קיזומ ןענרעל ןביוהעגנָא

 -רַאפ ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא דנַאלשטייד

 טריגיריד םעד ךָאנ דלַאב .טעטש ענעדיש

 -שטייד ןיא סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ טימ

 1916 ןיא .ךיירקנַארפ ןוא ץייווש ,דנַאל

 רע ּוװ ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא

 !עוו עטקיטעּפטרַאפ .מ 17 טימ ו ' טקנינ ןָא ךי ז טביוה ןגדָאמורפ רעד !ננומכא
 { 5ז4--| ןיֿפןטעליּב טרירעמונ ןענעז רעצעלַּפ יד .טַארוָארּפ ןופ רעמונ ןקידנכערּפש
 נָארּפ יד ןּופ סעיסימָאק.ריטליק יד ַײּב ,(9 דזַאי עטכ) ןאוָאטסער-רעכעּברַא ,(7 עיּבילָאוו

 ןעמַארגארפ יד ןיא זטייהלצנייא

 -ערעּפָא ןעוועג רָאי ייווצ ןופ ךשמ ןיא זיא

 רע טָאה םעד ךָאנ .עשרַאװ ןיא טנעגיריד

 -טנַא טָאה ןוא שזדָאל ןיא טצעזַאב ךיז

 עשילַאקיזומ עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טלקיוו

 ןופ טנעגיריד ןעוועג זיא רע : טייקיטעט

 -עּפָא ןַא טריפעג ,רעטסעקרָא ןשינַאפמיס

 -נַאג ַא טלעטשעג טָאה סָאװ ,עידוטש-ער

 לקיצ ַא טריזינַאגרָא ,סערעּפָא ייר עצ

 -יליײטַאב רעד טימ ןטרעצנָאק-עדַארטסע

 -עג ,ןטסילָאס-רעגניז ןוא ןרָאכ ןופ גנוק

 -נָאק ףיוא רָאטַאינַאּפמָאקַא-ריװַאלק ןעוו

 -נעמורטסניא ןוא ןטסילַאקָאװ ןופ ןטרעצ

 טכוזַאב ןבָאה סָאװ ,ןזָאוטריװ-ןטסילַאט

 .שזדָאל

 רעסיורג ַא ןעועג זיא רעדיר רָאדָאעט

 ןוא טסנוק-ערעּפָא רעד ןופ רעבָאהביל

 ןיא ערעּפָא ןַא ןפַאש וצ ווורּפ ןדעי וצ

 -יא טָאה רע .טנַאה ַא טגיילעגוצ שזדָאל

 בוקַאי ןופ לושקיזומ רעד ןיא ןעמונעגרעב

 יד טימ ןוא סַאלק-ערעּפָא יד יקצעיניוו

 -גַארפ טיירגעגוצ טייצ וצ טייצ ןופ רעליש

 רע זיא 1925 ןופ .סערעּפָא ןופ ןטנעמ

 ןופ טנעגיריד יװ ןטערטעגסױרַא רדסכ

 עטריזינַאגרָא ,ןטרעצנָאק עשינָאפמיס

 ןוא ָאידַאר ןשילוּפ ןופ רעטסעקרָא ןכרוד

 ןטימ רע טגעלפ ןענָאזעס-רעמוז יד ןיא

 -יריד רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעשזדָאל

 .קרַאּפ רעווַאנעלעה ןיא ןריג

 עשידיי יד ןפלָאהעג טָאה רעדיר רָאדָאעט



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןעוו ,לַאפ ןדעי ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק

 -געוועג םיא וצ םעד ןגעוו ךיז ןבָאה ייז

 רעד זַא ,ןעימַאב ךיז רע טגעלפ ױזַא .טעד

 -ַאב ךיז לָאז רעטסעקרָא רעשינָאמרַאהליפ

 "רימזה, ןופ ןטרעצנָאק יד ןיא ןקילײט

 -עג ךיוא טָאה סע ןוא "ריש, ןופ ןוא

 עשידיי ןיא ךיז טָאה ןיילַא רע זַא ,ןּפָארט

 ,טקילײטַאב ןטרעצנָאק

 ךיז רע טָאה עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב

 טָאה רע ּוװ ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןענופעג

 רָאכ ןטקיניײארַאפ ןסיורג ןטימ טריפעגנָא

 ,"רימזהק ןרָאכ ענעזעוועג יירד יד ןופ

 ךיוא טָאה רע ."עגיל-רוטלוק; ןוא "ריש,

 רעכלעוו ,רעטסעקרָא ןַא טימ טריפעגנָא

 ףיוא זיוהרוטלוק ןיא ןטערטסױרַא טגעלפ

 -נָאק ַאזַא םענייא ףיוא .סַאג ַאקצעיוװַארק

 ןייז רעטנוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טרעצ

 -סילָאס סלַא טליּפשעגטימ טָאה ,גנוטייל

 ַאװַאלסינָארב ןירעלטסניק-לדיפ יד ןיט

 סָאװ ,טרעצנָאק רעקיזָאד רעד .טַאטשטָאר

 עלעיצעּפס רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא

 -עג לסיב ַא טָאה ,קיזומ ןופ רעבָאהביל

 סָאד טקרַאטשעג ןוא גנומיטש יד ןביוה

 ןייז ןיא ינסַאי-ףלָאװ .א טיול) .טימעג

 יד ןיא (עזדָאל ןיא ןדיי ןופ עטכישעג

 .(גנוטַארסױא רעשטייד רעד ןופ ןרָאי

 טרידיווקיל זיא סע ןעוו ,1944 טסוגיוא ןיא

 ךיוא זיא ,ָאטעג רעשזדָאל רעד ןרָאװעג

 ןרָאװעג טריפעגסיורַא רעדיר רָאדָאעט

 -רָאמרעד זיא רע ּווװ ,םישטנעיװשָא ןייק

 / .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טעד

 סָאטעג יד ןופ רעדיל : יקפניגרעשטַאק .ש
 : ינסַאיײףלַאװ .א ; (אאצוו יז) ןרעגַאל ןוא
 ןרָאי יד ןיא שזדָאל ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד
 רעטשרע ,גנוטַארסױא רעשטייד רעד ןופ

 'ז) דנַאב רעטייוצ ,(3523 ,248 ז"ז) דנַאב

 -ידיי : ןָאסנערעּפ ,ָאקרוט ,רעננַאמ ; (5
 1968 קרָאי-וינ ,עּפָאריײיא ןיא רעטַאעט רעש

 .(470 'ז)
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 1,600 '1866152 212320ל2ע8 : םעניקע(1

 ם0180ש 1 סמסָצ יש 201806 שא 818 1 245

 טט161 (254 ,255 זיז); 4מ0/8 280עסיש-

8 :20020829/0181 1,012 1 848 

 06008 1,00841680, 1662 1065 (,19 זיז

116 ,297( . 

 ,רָאנעט רעשיריל ,רעגניז -- .י רעטכיר

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 ןייק ןעמוקעג .קיזומ טנרעלעג ךיוא טרָאד

 רָאכ-"רימזה, ןיא ןעגנוזעג ןוא שזדָאל

 ןיא .סקַאז קחצי ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 -לַא ןופ לָאר יד ןעגנוזעג רע טָאה 8

 .?ַאטַאיװַארט,, ןיא דערפ

 יַאמ ,עשרַאװ "טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד;

 .(19 'ז) 8

 -סילָאס-ןיטסינַאיּפ -- עינַאס קידטכער

 ןיא קיזומ טנרעלעג .ןיגָאגַאדעּפ ןוא ןיט

 -ַאב .טוטיטסניא-קיזומ-ןשידיי ןיא ,ענליוו

 ןופ ןירָאטַאטערּפרעטניא יו ,ןרָאװעג טנַאק

 -נָאק טימ ןטערטעגסױרַא טּפָא .ןעּפָאש

 -ַאגַאדעּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא ןטרעצ

 יז טָאה ָאטעג ןיא ךיוא .טעברַא רעשיג

 םהרבא ןופ לושקיזומ רעד ןיא טעברַאעג

 ןיא ןוא ַאנַאיּפ ןופ ןירערעל יו ּפעילס

 ןיא ןעמונעגלייטנָא טייצ רעקיבלעז רעד

 םעד ןיא .רעטַאעטיָאטעג ןופ ןטעברַא יד

 ןשידיי ןופ םַארגָארּפ-סגנונעפערעד ןטשרע

 יז טָאה ,1942 רַאונַאי ןט16 םעד ,רעטַאעט

 ,ןעּפָאש ןופ לָאמ-ב ןרוטקָאנ םעד טליּפשעג

 ,1945 רָאי ןיא ףָאהטוטש ןיא ןעמוקעגמוא

 אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד
 ןרהא ; (249 ,234 ז"ז) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא

 ןיא טוטיטסניא-קיזומ רעשידיי רעד : ריּפַאס

 -יל רַאפ טפירשנכָאװ , ןיא לקיטרַא -- ענליוו
 ילוי ןט5 ןופ ,"רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעט

 רענליוו ןופ ךובגָאט : קורק ןאמרעה ; 4
 : יקסניגרעשטאק .ש ; (377 ,1239 ז"ז) ָאטעג

 .(229 'ז) ענליוו ןברוח
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 -עג -- (1942--1902 קחצי םוַאבנער

 ןריובעג .טנעגיריד-רָאכ ןוא רערעל-גנַאז

 רעטייל ןעוועג .קצָאלּפ ןיא טנרעלעג ןוא

 ןיא לושסקלָאפ רעשיכולמ רעד ןופ

 -יזומ רעקיעפ ַא ןעוועג .ןיבמָאג לטעטש

 -- (1941--1910) לארׂשי שטיװעיַאש
 ןיא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד

 -קַא עשידיי ,ןרעטלע ענייז תעשב ,ענטוק

 טימ ןעמַאזוצ טרילָארטסַאג ןבָאה ,ןרָאיט

 -רעטַאעט רעשידיי רעקידנרעדנַאװ ַא

 ןוא ןטייקיעפ ענעריובעגנייא ענייז .עּפורט

 -עגסיורָאפ םיא ןבָאה קיזומ וצ עביל ןייז

 רעדייל רעבָא ,ערעירַאק-קיזומ ַא טגָאז

 וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ רע טָאה

 -עטסיס ןענרעל ןוא טרָא ןייא ףיוא ןציז

 זיא 1926 רָאי ןיא טשרע .קיזומ שיטַאמ

 -קיזוומ ןשידיי; ןיא ןטערטעגנײרַא רע

 ןייא טָאה רע ּוװ ,ענליוו ןיא "טוטיטסניא

 .עירָאעט ןוא לדיפ טנרעלעג לַאמרָאנ רָאי

 -רַאװ ןייק ןעמוקעג רע זיא 1927 רָאי ןיא

 לוש רעד ןיא ןענרעל ןביוהעגנָא ןוא עש

 -וצ .שטיװָאלרַאק וװַאלסישטעימ ןופ נ"א

 ןלױוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ טריפעג ןוא רעק

 .לטעטש ןיא

 .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 -הקה תודלות ,קצולּפ : גרבנזייא וחילא ךרועה

 .(442 'ז) הל

 -רַאעג ךיוא רע טָאה ןענרעל ןטימ ןעמַאז

 -רָא:רעטַאעט ןיא לדיפ קידנליּפש ,טעב

 -עגרעביא רע טָאה 1921 ןיא .סרעטסעק

 -ַאק ןיא טיּפלוּפױטנעגיריד םעד ןעמונ

 טָאה רע .עשרַאװ ןיא רעטַאעט-יקסנימ

 טָאה רע .םעד טימ טנגונגַאב טשינ ךיז

 *עג רעטייוו ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 "נָאק-קיזומ רעשיכולמ רעד ןיא טנרעל

 רָאי ןיא ןוא עשרַאװ ןיא עירָאטַאװרעס

 -עכייצסיוא טימ טקידנעעג רע טָאה 7

 -רעלַאװ רָאסעּפָארּפ ייב רוטנעגיריד גנונ

 ייב ץעיציזָאּפמָאק ןוא װעיַאידרעב ןַאי

 ,יקסווָאנַאמיש לָארַאק

 -ַאקיזומ ןייז ןיא טָאה שטיוװעיַאש לארׂשי

 רעטַאעט ןשידיי ןיא טייקיטעט רעשיל

 ןענופעג ןוא עבַאגפיוא עטסנרע ןַא ןעזעג

 רע .גנוקידירפַאב עשירעלטסניק ריא ןיא

 ןופ תוכיא רעד רַאפ יא טגרָאזעג טָאה

 -סיוא רעד ןופ ָאוװינ ןרַאפ יא ,קיזומ רעד

 טָאה תוכיא ןופ םעלבָארּפ םעד .גנוריפ

 -עג ןײלַא טָאה רע :טושּפ טזיילעג רע

 יד וצ קיזומ יד טעברַאַאב ןוא ןבירש

 -ַא ךיז טָאה סע יוװ ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ

 עלופ יד טַאהעג רע טָאה .,ןזיוועגסיור

 .םעד וצ ןצנעטעּפמָאק עלעוטקעלעטניא
 ןפַאש וצ ןעמוקעגנָא םיא זיא רערעווש
 גנויצַאב עטסנרע ןטנַארטסעקרָא יד ייב

 -עג ןעוועג ןענעז ייז .טעברַא רעייז וצ

 -םיואמוא רע טָאה .ןעװערוטלַאכ וצ טניוװ

 קנַאד ַא ןוא םעד ןגעק טפמעקעג ךעלרעה



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 טעטילַאנָאסרעּפ רעוויטַאטירָאטױא  ןייז

 ,ןכיירגרעד וצ סָאד ןעגנולעג םיא זיא

 -נַאּפ חנ, :וצ קיזומ ןבירשעג טָאה רע

 -עגפיוא זיא סָאװ ,רואינש ןמלז ןופ "ערד

 ןיא ווָאקרוט טנומגיז ןופ ןרָאװעג טריפ

 יד, ;עשרַאװ ןיא ?ישטשָאװָאנ, רעטַאעט

 יעג ,רעגנַאמ קיציא ןופ "ןירעכַאמפושיכ

 ;שטיװָאלַאגעס  ַארַאלק ךרוד טלעטש

 טריסישזער ,יץעּפוהעי ןופ לדנייש-הרש;

 "ךעליירפ-ךעליימ ,, ;יקסנימַאק .ַאדיא ןופ

 לאכימ ךרוד טריפעגפיוא ,רעגערּפ .י ןופ

 ןעמַארגָארּפ-יוװער עכעלטע וצ ;טרעכייו

 ; רעכַאמוש לארׂשי ןוא ןַאגישזד ןועמש ןופ

 םליפ םוצ ןוא "ףכ-תעיקת, םליפ םוצ

 עשרַאװ ןיא טָאה סע ןכלעוו ,"םייה ַא ןָא;

 טיול ,ןעטרַאמ רעדנַאסקעלַא טריסישזער

 םעד .ןידרָאג בקעי ןופ עמַארד רעד

 םיא טָאה גלָאפרעד ןשירעלטסניק ןטסערג

 -קעּפס ןשיסַאלק םוצ קיזומ יד ןבעגעג

 -סּפעש2 ַאגעװ עד עּפָאל ןופ לקַאט

 ןעועג טשינ קיזומ יד זיא ָאד ,"לַאװק

 -עגרָאפ םעד וצ עיצַארטסוליא ןַא םתס

 -בלעז ַא רָאנ ,עניב רעד ףיוא םענעמוק

 ףיוא טיובעג ,גנופַאש עטסנרע עקידנעטש

 טקריוועג טָאה סָאװ ,ןוויטָאמ עלעניגירָא

 ןלעוזיו םעד ןָא וליפַא ,רערעהוצ ןפיוא

 .רעטַאעט ןופ רָאטקַאפ

 יװ ,1928 רָאי ןיא ךיז טָאה סע ןעו

 -עסיטנַא ןקידנגייטש ןופ ץנעװקעסנָאק ַא

 עיצַאנימרעטסקע ןַא ןביוהעגנָא ,םזיטימ

 ןופ סרעקיזומ עשידיי יד ןופ סעצָארּפ

 סע ןוא ,רעצעלּפ-סטעברַא עשיליוּפ ערעייז

 יידיי ַא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 -ׂשי זיא ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעש

 -יא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא שטיוװעיַאש לאר

 ןופ גנוטייל עשילַאקיזומ יד ןעמענוצרעב

 -רָאפ ןגעלפ סָאװ --- ןטרעצנָאק יד .םיא

 42 ןוא 10 ןשיװצ קיטנוז ןוא תבש ןעמוק
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 "ישטשָאװָאנ , רעטַאעט ןיא ,ירפ רעד ןיא

 ןופ חוכ םעד טרירטסנָאמעד ןבָאה --

 ,קיזומ ןופ טיבעג ןפיוא עשרַאװ ןשידיי

 רֶע זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 -ימָאנ זיא רע ּווװ ,קָאטסילַאיב ןייק קעװַא

 -ָאפמיס ןופ טנעגיריד יװ ןרָאװעג טרינ

 -ָארטסַאג ךיוא טָאה רע .רעטסעקרָא ןשינ

 רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .קסנימ ןיא טריל

 -רַאפ-ןטַאר ןוא דנַאלשטיײד ןשיווצ המחלמ

 -ַאװע וצ ןעגנולעג טשינ םיא זיא דנַאב

 יב ןקעטש ןבילבעג זיא רע .ךיז ןריוק

 -קנעב ַא טגָאנעג םיא טָאה סע .ןשטייד יד

 רע טָאה ,ןעמַאמ רעטנלע רעד וצ טפַאש

 .עשרַאו ןייק ,םיהַא ןסירעג ךיז

 ,ןעגנַאגרעד טשינ רע זיא ןעמַאמ רעד וצ

 קסנימ ןשיװצ רעדלעוו יד ןיא ,ּוו-ץעגרע

 .ןעמוקעגמוא רע זיא ,שטיוװָאנַארַאב ןוא
 א

 יד וצ טרעהעג טָאה שטיװעיַאש לארׂשי

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרעטש עקידנעייגפיוא

 ,רוטלוק רעשידיי רעד טימ ןדנובעג גנע

 -בעזרעּפ עטנעקרענָא ןַא ןעוועג זיא רע

 ןזיירק--קיזומ עשילוּפ יד ןיא טייקכעל

 טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא עשרַאװ ןופ

 יד ןבעל ןטַאװירּפ ןייז ןיא ןטלַאהעגנָא

 רעשידיי רעד טימ ןטקַאטנָאק עטסטנעָאנ

 ,טפַאשלעזעג

 ירפ זיא ןוא טניישעגפיוא ירפ טָאה רע

 .ןרָאװעג ןשָאלרַאפ

 -ַאעט רעשידיי : ןַאסנערעּפ ,וַאקרוט ,רעגנַאמ
 .דער ; (119 ,101 ,99 ז"ז) עּפָאריײא ןיא רעט
 1967 ביבא-לת ,ךוברָאי : רעװַאקַאטראט הירא

 רַארבעּפ -- "רעדליב עשידיי, ; (339 'יז)
 ןרעטש ענעשַאלרַאפ : וװָאקרוט סַאנָאי ,9
 ז"ז) דנַאב רעטייווצ (114 'ז) דנַאב רעטשרע
 -עגרעביא יד : וװָאקרוט טנומניז ; (291 ,9
 : טרעכייו לאכימ ; (209 'ז) הפוקת ענעסיר
 גָאלרַאפ ,עשרַאװ דנַאב רעטייווצ ,תונורכז
 "ליז ןמלז ; (2343 יז) 1961 ביבא-לת "הרונמ ,
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 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל : גייווצרעב

 ,4570 זיז) 1967 יטיס-עקיסקעמ ,דנַאב-םישודק

,1 

 1,60מ '12466832 1212320ע2ע4 : טעקע ס,(1

 20180ש 1 סססצ יט 201806 ש א1ז8 1 8

 טט1611 (292 'ז),

 טנעגיריד -- וַאלפינַאטפ יקסנַארּפַאש
 -רַאװ ןיא טנרעלעג ןוא טבעלעג .ןרָאכ ןֹופ

 ןיא .עירָאטַאװרעסנָאק רעשיכולמ רעוועש

 "יד ןוא רָאכ טריפעג ןרָאי רעקיסיירד יד

 "ומ רעד ייב רעטסעקרָא-ךיירטש טריגיר

 ,עשרַאװ ןיא "שואעפרָא; טפַאשלעזעג-קיז

 ,טסילָאס ,רעלדיפ -- טנומגיז ץַאש

 ַא .גרעבמעל ןיא טנרעלעג ןוא ןריובעג

 ןעוועג .לַאטספלָאװ יצירוָאמ ןופ רעליש

 -סױרַא טּפָא ןוא רעקיזומ רעטנעקרענָא ןַא

 -עג ןרָאי עטצעל יד ןיא ,ָאלָאס ןטערטעג

 ןוא ןענַארָאטסער ערעסערג ןיא טליּפש

 ,רעזייהעפַאק

 .סיצַאנ יד ייב ןעמוקעגמוא

 -יריד-רָאכ ןוא רעגניז -- המלש ףרַאש
 ןיא טבעלעג .עמיטשיסַאב ענייש .טנעג

 לושטָאטש רענליוו ןיא ןעגנוזעג .ענליוו

 .ןרָאכ טריפעג ןײלַא ןוא

 -קע טָאה ?תימלוע תירבע תירב, םייב

 תירבע הלהקמ/, רָאכ רעניילק ַא טריטסיז

 -נָא זיא סָאװ ,ןצפופ ןַאמ ַא ןופ ,"?הנטק

 המלש ןופ ָאטעג ןיא ןרָאװעג טריפעג

 ןעוועג טעברַא ןייז ןיא זיא רע .ףרַאש

 רָאכ ןסיורג ןופ טנעגיריד ןטימ ןדנוברַאפ

 ףלָאװ:באז "תימלוע תירבע תירב; ןופ

 זיא ןטרעצנָאק ענייז ףיוא ןוא ןיקשַאמרוד

 ,טסילָאס ןעוועג ףרַאש

 ,עינָאטסע ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 אטילד םילשורי : יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד

 ,דער } (259 ,246 ז"ז) םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 -ַאשיצ ןופ ךוב-רוכזי-רערעל : ןַאדשזַאק .ש .ח

 ,"טלעוו-םינזח יד, ; (460 'ז) ןלוּפ ןיא ןלוש
 "רעשטאק .ש ; (7 'ז) 1925 רַאורבעּפ ,עשרַאװ
 ,(220 יז) ענליוו ןברוח : יקפניג

 ,טסינַאיּפ -- (--1908) רָאדיזיא יאתבש

 -רָא ןשינָאפמיס ןוא ערעּפָא ןופ טנעגיריד

 -עג ןוא םינָאלס ןופ טמַאטשעג .רעטסעק

 -נָאק רעשיכולמ רענליוו ןיא קיזומ טנרעל

 אנילעצרַאמ ייב -- ָאנַאיּפ ,עירָאטַאװרעס

 םַאדַא ייב רוטנעגיריד ןוא ןיצַאי-טנַאמוק

 -עג ךָאנ רע טָאה רעטעּפש .יקסנישזעליוו

 "רעב ןַאירעלַאװ ייב עשרַאװ ןיא טנרעל

 ןעוועג רע זיא המחלמ רעד ךָאנ .וועיַאיד

 רעד ןיא ןוא ןישטעשטש ןיא טנעגיריד

 ,ווַאלצָארוװ ןיא ערעּפָא-הכולמ

 ןייק ןליױּפ ןופ קעװַא רע זיא 1957 ןיא

 ,לארׂשי

 1,660 '12466182 4//131252029: םעעעעססמ(1

 201809 1 סטס}3 ש 201806 ש אזא | צא

 טט1640 (292 יז,

 ,טסינַאיּפ -- (--1892) לארׂשי רעגָאװש
 -ַאטס ןיא ןריובעג .גָאגַאדעּפ ןוא טנעגיריד
 ,עשרַאװ ןיא קיזומ טנרעלעג ןוא וועש

 "וצ 1919---1917 ןרָאי-המחלמ יד תעשב
 טלקיװטנַא ןוא וװעשַאטס ןייק ןעמוקעגקיר

 ,רעגָאװש לארׂשי רעטסײמלעּפַאק :סקניל ןופ
 ןענַאמָאלעמ יד ןוא רעגָאװש שרעה רעלדיפ

 ,גרעבנעטָאר דוד ןוא לסָאי םהרבא



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ,טייקיטעט עשיגָאגַאדעּפ-שילַאקיומ ַא

 ,סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ טריפעג ךיוא

 קיטעט ןעוועג 1926---1920 ןרָאי יד ןיא

 -טּפש .גלָאפרעד סיורג טימ סָאדַאר ןיא

 .עקירעמַא ןייק קעװַא רע זיא רעט

 ; (118 '1) םָאדַאר רפס : װוָָאלרעּפ קחצי .דער
 ,(296 'ז) בושַאטס רפס : ךילרא ןנחלא ךרועה

 ,טסינָאיסוקרעּפ -- עָאי ןייטשצראווש

 ,דנַאלשטיײיד ןיא טבעלעג .רעקיזומ-זָאשזד

 -עג טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ

 יד ןופ ןעוועג זיא רע .ןליוּפ ןייק ןעמוק

 רענזָאר ידע ןופ רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ

 ,לבמַאסנַא ןייז ןיא טליּפשעגטימ טָאה ןוא

 -המחלמ יד תעשב ,דנַאלסור ןיא ךיוא

 ןטריזילַארטַאעט,  ןיא טעברַאעגטימ ,ןרָאי

 .רענזָאר ידע ןופ ?זַאשזד

 ןייק ןעמוקעגקירוצ המחלמ רעד ךָאנ

 .ןלוּפ

 ןזח ןוא רעגניז -- המלש ןַאמלוש

 ןעועג זיא רע .קצול ןיא ןזח רעטצעל

 ךיוא טגעלפ ןוא רעגניז רעטלושעג ַא

 -ענרעטנוא:רוטלוק ףיוא ןטערטסױרַא

 .ןעגנומ

 רעטיור רעד ןופ ןרישרַאמנײרַא ןכָאנ

 .רעגניז-ערעּפָא ןרָאװעג רע זיא ײמרַא

 זיא רע ּוװ ,וועיק ןייק ןרָאפעגרעביא

 -טימ רעליבַאטס יװ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 "וועש ןופ נ"א ערעּפָא רעד ןופ רעטעברַא

 .ָאקנעשט

 ,(328 ,323 ז"ז) קצול רפס

 -- (1955--1881) װַאלסינָארב ץלוש
 ןוא רָאטיזָאּפמָאק ,טנעגיריד ,טסינרָאטלַאװ

 -עגיוצרעד ןוא רענעריובעג ַא .גָאגַאדעּפ

 ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא ,עשרַאװ ןיא רענ
 קירנעה רעטָאפ ןייז .החּפשמ-רעקיזומ ַא
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 רעיוב יד ןופ ןעוועג זיא (1902---1836)

 ,ןליױּפ ןיא ןבעל ןשילַאקיזומ ןופ

 יקסװָאקסָאנ טנומגיז ייב קיזומ טנרעלעג

 -לופרַאפ ךיז רעטעּפש ןוא (1909---1846)

 ---1909 ןרָאי יד ןיא .ןילרעב ןיא טמָאק

 ,גיצפייל ןיא טנרעלעג ךָאנ רע טָאה 1

 ןוא ןַאמיר ָאגוה ייב --- עירַאעט-קיזומ

 ,שיקינ רוטרַא ייב --- רוטנעגיריד

 -יריד ןייז ןביוהעגנָא רע טָאה 1911 ןיא

 -יריד יו ,עשרַאו ןיא ערעירַאק-ןטנעג

 סָאװ ,"ערעּפָא רערעלוּפָאּפ, רעד ןופ טנעג

 -ייוושע ןיא ןטרעצנָאק עריא ןבעג טגעלפ

 זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ."לָאט רעצ

 -ורטסניאיזָאלב ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוועג רע

 ןופ נ"א לושכיוה-קיזומ רעד ןיא ןטנעמ

 "יריד רעד ןעוועג טפָא זיא רע .ןעּפָאש

 -ָאפמיס ערעסערג עלַא ןופ טסַאג-טנעג

 זיא ױזַא .ןלױּפ ןיא סרעטסעקרַא עשינ

 "יריד רעד ןעוועג טייצ וצ טייצ ןופ רע

 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןופ טנעג

 -ױּפע ןופ רעטסעקרָא ןופ רעטעּפש ,שזדָאל

 ןופ ,עשרַאװ ןיא *דנַאברַאפ-רעקיזומ ןשיל

 ערעדנַא ןופ ןוא ?עינָאמרַאהליפ-סקלָאפ;
 .ןוויטקעלָאק-קיזומ עטריזינַאגרָא
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 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -זָאלב ןופ טעטניווק ַא טעדנירגעג טָאה רע

 רדסכ זיא רע ןכלעוו טימ ,ןטנעמורטסניא

 טָאה ,ָאידַאר ןשיליױוּפ ןרַאפ ןטערטעגסױרַא

 -רַאװ רעד ןופ רעטסעקרָא ןטימ טריגיריד

 סרעגניז ןרינַאּפמָאקַא םייב ערעּפָא רעוועש
 ןילַא ןוא סעטַאלּפ ןריװַארג םייב ןוא

 ךיוא טגעלפ רע .סעטַאלּפ ךס ַא טריװַארג
 טָאה רע .ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאפסױרַא טּפָא

 -גנע ,לָאּפרעװיל ,דנַאלסור ןיא טריגיריד

 .עקירעמַא ןוא עגיר ,דנַאל

 טכָאקעגסיוא ןעוועג זיא ץלוש ווַאלסינָארב

 טימ טָאה ןוא ןלוּפ ןופ ןבעלדקיזומ ןיא
 ךס ַא טייקיטפַאהבעל ןוא םזימַאניד ןייז

 ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ טרעייטשעגייב
 ,דנַאל ןיא קיזומ רעד

 ךרוד ןרָאװעג-ןדַאלעגנייא רע זיא 1926 ןיא

 ןיא ןטערטוצניירַא ןַאמרעבוה ווַאלסינָארב

 -שי-ץרא ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ

 ןוא ביבא-לת ןייק ןעמוקעג זיא רע .לאר

 טסינרָאטלַאװ ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונעגנָא
 ' ,רעטסעקרָא ןופ טנעגיריד ןוא

 ,(153 יז) הירצויו תידוהיה הקיסומה :אטילש .י
 160 '126827 13128202ע1+ : סע:ע 1
 201809 1 סטסצ יש 201806 שש 2012 1 4

 וא161 (298 יז); 11188ז018 0/815280-
 8168 1901-1931 (27 יז)

 -- (1956--1875) טנומגיז"ףעזוי ץלוש
 ןוא רָאטַאינַאּפמָאקַא ,זָאוטריװ-טסינַאיּפ

 ןיא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק .טנעגיריד

 רעדורב ַא ןוא קירנעה ןופ ןוז ַא .עשרַאװ
 טנרעלעג .,לאכימ ןוא ווַאלסינָארב ןופ

 -ָאּפמָאק ןוא לבָארטס ףלָאדור ייב ָאנַאיּפ

 -רַאװ ןיא יקסװָאקסָאנ טנומגיז ייב עיציז
 ךָאנ רעטעּפש .טוטיטסניא-קיזומ רעוועש

 יקצילדעי טסענרע ייב ָאנַאיּפ טנרעלעג

 ןיא עירָאטַאװרעסנַאק-ןרעטש רעד ןיא

 -ָאנַאיּפ יװ ןילרעב ןיא ןבילבעג .ןילרעב
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 עירָאטַאװרעסנַאק-ןרעטש רעד ןיא רערעל

 זָאוטריױװ-טסילָאס יװ ןרָאװעג טנַאקַאב ןוא

 טריגיריד ךיוא טָאה .רָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא

 ,זירַאּפ ןיא רעטעּפש ןוא טרַאגטוטש ןיא

 ןייז טצנַאגרעד ךָאנ רע טָאה זירַאּפ ןיא

 ---1860) יקסוװערעדַאּפ יצַאנגיא ייב ערעל

 --1842) ענעסַאמ לושז ייב ןוא (1

 "מָאק ןוא ָאנַאיּפ ןופ טיבעג ןפיוא (2

 ןוא ןבילבעג ןיוש רע זיא ָאד .עיציזָאּפ

 רעשירָאטיזָאּפמָאק רקיעב טעמדיוועג ךיז

 ,טייקיטעט רעשיגָאגַאדעּפ ןוא

 ןעמוקעג טפָא זיא ץלוש טנומגיז-ףעזוי

 -יד ,טריטרעצנָאק טָאה רע ּווװ ,ןלוּפ ןייק

 עטלעטשַאב ךס ַא טריפעגסיוא ןוא טריגיר

 | ,ןטעברַא םיא ייב

 1,0מ '866082 12128202914 : יעציץעסס1

 20180/ 1 סססצ שש 201806 ש 218 } 88

 טט16100 (299 יז); 241מ8ז0ת18 רש88284ו0-
 81 1901-1931 (37 יז; 1:8ע03856 66 2
 {מוג810ו16, 1006 86606, 2818 7

 (394 'ז);

 ,טסיטָאגַאפ --- (1958--1880) ןָאעל ץלוש
 ןוא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד
 ,המלש ןופ ןוז .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד

 ןיא קיזומ טנרעלעג .ווַאלסינָארב ןופ ןיזוק
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 ןרָאװעג ןוא עשרַאװ ןיא טוטיטסניא-קיזומ

 רעװעשרַאוװ רעד ןיא טסיטָאגַאפ רעטשרע

 ןיא ןעגנַאגעגרעביא רעטעּפש .ערעּפָא

 -עג קיטייצכיילג ןוא עינָאמרַאהליפ רעד

 "נָאק-קיומ רעשיכולמ רעד ןיא טעברַא

 -טָאגַאפ ןופ רָאסעּפָארּפ יו ,עירָאטַאװרעס

 .סַאלק

 -ָארב ךרוד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא 1936 ןיא

 -נָא לארׂשי-ץרא ןייק ןַאמרעבוה ווַאלסינ

 רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןיא ןעמענוצלייט

 .טסיטָאגַאפ רעטשרע יו

 ןופ רעקיזומ ַא ןעוועג זיא ץלוש ןָאעל

 ןלױּפ ןיא ךיוא טגעלפ רע .,סַאלק ןכיוה

 -עג ךיוא טָאה ןוא סרעטסעקרָא ןריגיריד

 .סעיציזָאּפמָאק ענעגייא ןפַאש

 רעלדיפ --- (1930--1875) לאכימ ץלוש
 .סרעטסעקרָא-רעטַאעט ןופ טנעגיריד ןוא
 קירנעה ןופ ןוז ַא .עשרַאװ ןיא ןריובעג

 -ףעזוי ןוא ווַאלסינָארב ןופ רעדורב ַא ןוא

 ירפ ןוא רעטָאפ םייב טנרעלעג .טנומגיז

 -רעטסעקרָא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא

 ןעמונרַאפ רקיעב ךיז טָאה רע .ןעלבמַאסנַא

 ןוא קיזומ-סגנולייוורַאפ רעטכייל טימ

 טימ ,לבמַאסנַא ןַא סנייז טַאהעג קידנעטש

 -ץפַאק ןיא טליּפשעג טָאה רע ןכלעוו

 ,רעזייה

 טנעגיריד יוװ ןטערטעגסױרַא ךיוא זיא רע

 רעצייווש , ןיא ןטרעצנָאק עשינָאפמיס ןופ

 טריגיריד םעד ץוחַא ,עשרַאװ ןיא "*לָאט

 ,רעטַאעט ןשיליוּפ ןופ סרעטסעקרָא

 1,600 '266182'1 13128202ץ/8 : טעקע סם1

 20180/ 1 סססע יש 201806 שש 818 1 234

 טט16וג (299 יז)

 -ַאדעּפ ,רעלדיפ -- (בוקַאי) אבוק ץלוש
 .עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .גָאג

 -על ןופ רעדורב רערעטלע ,המלש ןופ ןוז

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 לדיפ טנרעלעג .וַאלסינָארב ןופ ןיזוק .ןָא

 .עשרַאוװ ןיא טוטיטסניא-קיזומ ןיא

 ןופ טנַארטסעקרָא רעקירעיגנַאל ןעוועג

 .עשרַאװ ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ

 .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 ,רעלדיפ -- (--1912 השמ ץילניטש
 טנרעלעג ןוא ןליוּפ ןיא ןריובעג .טסילָאס

 -ַאװרעסנָאק-קיזומ רעװעשרַאו רעד ןיא

 זיא ,סרוקנָאק ַא וצ ןייטש ןכָאנ .עירָאט

 יװ ןרָאװעג ןעמונעגנָא 1921 רָאי ןיא רע

 -רַאהליפ רעװעשרַאװ רעד ןיא רעלדיפ



 ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 ןיא שטשרע יד ןשיװצ ןעוועג ןוא עינָאמ

 .וויטקעלָאק

 ןָאדנָאל ןייק ןרָאפעג רע זיא 1924 ןיא

 יב ערעל ןייז טצנַאגרעד טָאה רע ּוװ

 זיא 1926 ןיא .שעלפ לָארַאק רָאסעּפָארּפ

 לארׂשי-ץרא ןייק ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רע

 -רַאהליפ םענעפַאשעג-יינ ןיא ןליּפש וצ

 .ביבאילת ןיא רעטסעקרָא-עינָאמ

 ןופ רענייא רע זיא גָאט ןקיטנייה ןזיב

 ןיוש זיא רע .סרעלדיפ-טפיוה עּפורג רעד

 ענעדלָאג טימ ןרָאװעג טנױלַאב לָאמ יירד

 לָאמ עטשרע'ס :רעטסעקרָא ןופ ןלַאדעמ

 -- לָאמ עטייווצ'ס ,טעברַא רָאי 25 וצ --

 -סעקרָא ןופ ץנעטסיזקע רָאי קיסיירד וצ

 -טָאטש רעד ןופ --- לָאמ עטירד'ס ןוא רעט

 ,ופי-ביבא-לת ןופ גנוטלַאוורַאפ

 -טסינַאיּפ -- דרַאװרע רענרעכנייטש
 -מעל ןיא טבעלעג .גָאגַאדעּפ ,טסילָאס

 רע .רעקיזומ יו קיטעט ןעוועג ןוא גרעב

 -ַאינַאּפמָאקַא ,רערעלדָאנַאיּפ ןעוועג זיא

 ןטרעצנָאק ףיוא טסילָאס ךיוא ןוא רָאט

 -קיזומ רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע

 -סיטרַא-שירַארעטיל; .דיי םייב עיצקעס

 ,גרעבמעל ןיא "דנַאברַאפ ןשיט

 -יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא זיא רע

 .רעגַאל רעװָאנַאי ןיא עיצַאּפוקָא

 ,טנעגיריד .רעקיזומ -- .י לצרָאװניײטש
 ןרָאכ טריפעג ןוא עשזמָאל ןיא טבעלעג

 רעד ןעועג זיא רָאכ רעטסערג רעד

 טריטסיזקע טָאה סָאװ ,*רָאכ-רעסָארג;

 ."דנוב , םייב

 ,ןטרעצנָאק ןריזינַאגרָא טפָא טגעלפ רע

 -סקלָאפ --- (1---1879) םוחנ םייחנרעטש

 ןופ טמַאטשעג .רעגניז-סקלָאפ ,רעטכיד

 עלַא טבעלעג טרָאד .(ווָאשעשז) עשייר
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 -סקלָאפ ענייז ןפַאשעג טרָאד ןוא ןרָאי

 ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז סָאװ ,רעדיל

 ,ןלוּפ ץנַאג

 רעשידיסח ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רע

 -ינ עשידיסח ךיז ןיא טּפַאזעגניא ,הביבס

 -ָארַא םעד ךיז ןיא טמעטעעגנייא ,םינוג

 ןשידיישיּפיט ןלענָאיצידַארט ןופ טַאמ

 רעד ןרָאװעג םיא רַאפ זיא סָאד ןוא חסונ

 ןעמַאזוצ ןטסקעט ענייז ןפַאש ןופ לַאװק

 -סיורַא רע טָאה 1917 ןיא .סעידָאלעמ טימ

 סנויצ רעדיל עלעכיב טשרע ןייז ןבעגעג

 עטייוצ ַא םעד ךָאנ דלַאב ןוא רעדיל

 ,דנַאל ןיימ ןיא גנולמַאז

 ןרָאװעג טריזירַאלוּפָאּפ ןענעז רעדיל ענייז

 -ָאק עלעסָאי רעגניז-סקלָאפ ןשידיי ןכרוד

 ףיוא ןעגניז ייז טגעלפ רעכלעוו ,ינדָאל

 יד ןיא ןטרעצנַאק רעטרעדנוה ענייז

 -רעממַא יד ןשיווצ .ןליוּפ ןופ ךעלטעטש

 תבשק :ןעוועג ןענעז ענעגנוזעג סנטס

 "ףלהרׂש, ,"עלעמיוב סָאד, ,"לגוק ןכָאנ

 ענייז ןופ ךס ַא ."לדנוגינ רעזדנוא, ןוא

 -קנירט סָאד, ,"השמ חמׂשי :יװ ,רעדיל

 טָאה "וינעבויל ,וטסלָאז ןעמוק, ןוא "טלעג

 -גולפ ןופ םערָאפ ןיא ןבעגעגסױרַא רע

 -רַאפ ןענעז סָאװ ,ןטָאנ טימ ךעלטעלב

 עטסטיירב יד ןשיוװצ ןרָאװעג טיײרּפש
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 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש

 ַא רימ ךיא בָאה, דיל סָאד ,ןלױּפ ןיא

 טצעזעגרעביא ןרָאװעג זיא סָאװ ,"לדנוגינ

 ונל הנה) רעצלעמ .ש ןופ שַיערבעה ףיוא

 תנידמ ןיא רעלוּפָאּפ רעייז זיא (שי ןוגנ

 ןוא ןלוש יד ןיא ןעגנוזעג טרעוו ,לארׂשי

 -עברַאַאב ענעדישרַאפ ןיא סע טרעה'מ

 ,רָאכ רַאפ ןעגנוט

 ,סיצַאנ יד ייב ןעמוקעגמוא זיא רע

 ז"ז) ןרעטש ענעשָאלרַאפ : ָאקרוט סַאנָאי
 -רָאי : רעוװַאקַאטרַאט הירא .דער ; (6
 "רעבליז ןמלז ; (160 'ז) 1967 ביבא-לת ,ךוב
 -ןדק ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל : גייווצ
 גַאלרַאפ ,1967 יטיס-עקיסקעמ ,דנַאב-םיש
 .(4216-=4269 זייז) "עבשילא,

 -ָאס ,רעלדיפ -- םַאדַא גרעמבמַארטש

 ןוא רעקיזומ רעטנַאקַאב ַא ןעוועג .טסיל

 ןופ רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג ןרָאי עגנַאל

 "פיוא ךיוא טגעלפ .ערעּפָא רעװעשרַאװ

 -יצַאנ רעד תעשב .טסילָאס יװ ןטערט

 םעניילק ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא עיצַאּפוקָא

 -עשרַאװ ןיא ףייה יד רעביא רעטסעקרָא

 ,ןכַאז עטסנרע טליּפשעג ןוא ָאטעג רעוו

 יד ןופ רענייא ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 ,"סעיצקַא;

 -ַאעט רעשידיי : ןָאסנערעּפ ,וָאקרוט ,רעגנַאמ

 ,(462 'ז) 1968 קרָאי-וינ ,עּפָאריײא ןיא רעט

 טנעגיריד ,טסינַאיּפ -- דערפלַא ץיש
 טנרעלעג ןוא ןריובעג .רָאטיזָאּפמָאק ןוא

 -רַאװ ןייק ןעמוקעג .גרעבמעל ןיא קיזומ

 עשילַאקיזמ יד ןעמונעגרעביא ןוא עש

 ,78,15, רעטַאעט-עטערעּפָא ןיא גנוטייל

 עטערעּפָא רעד וצ קיזומ טרינָאּפמָאק

 יד תעשב ,רעטעּפש ןוא "קילג ןופ ץנַאט;

 "יא ןיא ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ןפמַאק

 ענָאװרעשט, דיל ןטנַאקַאב םוצ ,עילַאט

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י !

 רעד ךָאנ ."ָאניסַאק עטנַאמ דָאּפ יקַאמ

 טניפעג טציא ,ליזַארב ןיא טבעלעג המחלמ

 ,דנַאלשטייד ןיא ךיז רע

 ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז רעדיל ענייז

 ןוא רודיד ירעמ סרעגניז עטנַאקַאב יד

 ,דרעגלָא ישזעי

 -ַא ןוא טסינַאיּפ -- ַאשימ גרעבסַאלש
 ןוא ענליוו ןיא טבעלעג .רָאטַאינַאּפמָאק

 "ומ עשידיי ןקיטרָאד ןיא קיזומ טנרעלעג

 -יטסניא םעד טקידנעעג .טוטיטסניא-קיז

 ןופ רענייא ןעוועג ןוא 1924 רָאי ןיא טוט

 ,עטנכייצעגסיוא יד

 -סױרַא טפָא ,רעליש ַא יו ,ךָאנ טגעלפ רע

 ןסיורג טַאהעג ןוא ןטרעצנָאק טימ ןטערט

 ,גלָאפרעד

 -יטסניא-קיזומ רעשידיי רעד : ריּפַאס ןרהא
 טפירשנכַאװ , ןיא לקיטרַא -- ענליוו ןיא טוט
 ןט5 ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ
 ,1924 ילוי

 -ַא ןוא טסינַאיּפ -- ןַאמָאר גרעבסָאלש
 טבעלעג .קחצי ןופ ןוז .רָאטַאינַאּפמָאק

 -רעסנָאק רעװעשרַאװ ןיא טנרעלעג ןוא

 ןוא רָאטיטָאּפערָאק ןעוװעג .עירָאטַאװ

 ןיא ןטנַאקַאב ןיא רעטיילגַאב רעקידנעטש

 .?ָאװק-ָארּפ-יוװקע רעטַאעט-יוװער עשרַאוװ

 דנַאלסור ןיא טעװעטַארעג ךיז טָאה רע

 ןופ ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא ןעוועג ןוא

 ,סרעדנַא .נעג

 .רעטלע ןגנוי ןיא ןברָאטשעג

 -ָאיװ ,רעלדיפ -- ןַאפעטס ןרָאקכיײלש
 -סעקרָא-רעמַאק ןופ טנעגיריד ןוא טסיל

 -עג טרָאד ןוא עקָארק ןיא טבעלעג .סרעט

 -ַאװרעסנָאק-קיזומ עשיכולמ יד טקידנע

 ןופ ךורבסיוא ןזיב ןוא 1922 ןופ .עירָאט

 רָאסעּפָארּפ ןעועג רע זיא המחלמ רעד



 ןלױֿפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 טָאה .עירָאטַאװרעסנָאק רעקיבלעז רעד ןיא

 טעטרַאוװק-ךיירטש ַא ןיא ןעמונעגלײטנָא

 ןַא ןופ טנעגיריד ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא

 -ַאדער .רעטסעקרָא-רעמַאק ןשירָאטַאמַא

 רעזייוגעווןטרעצנַאק עקָארק ןיא טריג

 ןכלעוו ןיא (םנ26ט00מ1ע 140006110יש)

 ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 ןוא ןטנעמורטסניא ןופ גנולקיװטנַא רעד

 .רעטסעקרָא ןיא לָאר רעייז

 -רעבוה ווַאלסינָארב ןופ גָאלשרָאפ ןפיוא

 "עג ןוא לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוקעג ןַאמ

 -רֶא ןשינָאמרַאהליפ ןופ דילגטימ ןרָאװ

 .עקָארק ןייק טרעקעגקירוצ ךיז .רעטסעק

 ענק806214 140מ0/:06שש, ןצז8אסש

 1931 (15יז;} 21260006014 140006100-

 שש, םנזהאסיש 20.1. 1982 (10 6 ,3 זיז),

 ,ןיטסינַאיּפ -- אינעגוע שטיוועלומש
 -עג ,עשרַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 ,ןייטשרוא קיוודול רָאסעּפָארּפ ייב טנרעל

 רערעל ריא .רעטלע ןגנוי ןיא ןברָאטשעג

 -מוא םעד ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג ױזַא זיא

 -רַאפ טשינ רעמ ךיז טָאה רע זַא ,קילג

 .טעברַא רעשיגָאגַאדעּפ טימ ןעמונ

 ןוא ןיטסינַאיּפ -- ַאנילוַאּפ רעדיינש
 טנרעלעג ןוא טבעלעג .ןירָאטַאינַאּפמָאקַא

 לושקיזומ ןופ ןיטנעװלָאסבַא ,עקָארק ןיא

 טקידנעעג טָאה יז ,יקסנעלעשז .וװ ןופ נ"א

 ןירָאסעּפָארּפ רעד ייב סָאלק-ָאנַאיּפ יד

 ,1928 רָאי ןיא ַאװָאּפלָאטס ַאגלָא

 -עריָאנַאיּפ טימ ןטערטסױרַא טגעלפ יז

 ןירָאטַאינַאּפמָאקַא יװ ךיוא ןוא ןלַאטישט
 ןוא ןטסילָאס-סרעגניז ןופ ןטרעצנָאק ףיוא

 ,ןטסילַאטנעמורטסניא

 -גנַאזעג ןוא ןזח -- ןָאשל רעטכעש
 ןעוועג ןוא עקָארק ןיא טבעלעג .רערעל
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 ןעוועג זיא רע .לּפמעט ןקיטרָאד ןיא ןזח

 -לעזעג-קיזומ רעשידייא רעד ןיא קיטעט

 -גנַאזעג םעד טריפעג טָאה ןוא ?טפַאש

 ,לושקיזומ רעשידיי רעד ןיא סַאלק
 שילַאקיװמ שידיי ןעיוב ןפלָאהעג סטָאה

 .עקָארק ןיא ןבעל
 ילוי עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד;
7 ('' 24), 

 -ָאצעמ ,ןירעגניז -- עלערעּפ רעטכעש
 -עג ןוא גרעבמעל ןיא טבעלעג .ָאנַארּפָאס
 טָאה רעטעּפש .רָאכ--לּפמעט ןיא ןעגנוז
 -רעסנָאק רעשיכולמ רעד ןיא טנרעלעג יז
 יז .יקסווָאנַאמיש .ק ןופ נ"א עירָאטַאװ
 -חלמ רעד ךָאנ ןוא טעװעטַארעג ךיז טָאה
 ןטרעצנָאק טימ ןטערטעגסױרַא יז זיא המ
 שזדָאל ,עשרַאװ ןיא דילסקלָאפ ןשידיי ןופ
 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא רעטעּפש ןוא

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא ךיז טניפעג

 -ָאטעג ןופ רָאטיזָאּפמָאק -- .מ רעקנעש
 .עשרַאװ ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא .רעדיל
 ענייז .עקנילבערט ןיא רעדיל ןבירשעג
 ןיימ ,ףָאלש, ןוא "ךיז םעש'כ, : רעדיל
 ןבעגעגרעביא קיווייל .ה ןופ ןענעז ?דניק
 ךוב ןייז רַאפ ןיקסניגרעשטַאק .ש ןרָאװעג

 .ףרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדילפ
 -בערט ןיא ןעמוקעגמוא זיא רעקנעש .מ
 ,1942 ןיא עקניל

 סָאטעג יד ןופ רעדיל : יקסניגרעשטַאק .ש
 .(231--234 ז"ז) ןרעגַאל ןוא

 טסילָאס ,רעלדיפ -- קעדערפ רעקנעש

 -עג ןוא ןריובעג .רעטסיײמטרעצנָאק ןוא

 ןייז ןעוועג ךישממ .עקָארק ןיא טנרעל

 -קירוצ רעטעּפש ןוא ןיוו ןיא ערעל-קיזומ

 ןרָאװעג טעװעטַארעג .ןליוּפ ןייק ןעמוקעג

 -טרעצנָאק ןעוועג ןוא המחלמ רעד תעשב
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 -ַאהָאי ןיא ןוא םלָאהקָאטש ןיא רעטסיימ
 ,עקירפַא-םורד ,גרובסענ
 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ךיז טניפעג

 רָאטיזָאּפמָאק ,טסינַאיּפ -- דערפ רעש

 ןוא עשרַאװ ןיא טבעלעג .סרעגַאלש ןופ

 *בייל ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעטנַאקַאב ןעוועג

 ןטסקעט וצ קיזומ ןבירשעג .קיזומ רעט

 ,ןַאדרַאװ-דלַאוװירפ ןָאנעז ןופ

 סעיציזָאּפמָאק ענייז עטסטנַאקַאב יד ןופ

 -ָאּפ! סקָאפ-װָאלס רעד :ןעוועג ןענעז

 ןעצכ עינע ָאגנַאט ,"קַאט ָאקליט זדעיװ

 ."םענס שַאליב יט, ןוא "שטעשזדעיוו

 .עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג

 ,זָאוטריװ-רעלדיפ -- קירנעה גנירעש
 -רַאװ ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג .גָאגַאדעּפ

 ןענרעל ןביוהעגנָא רָאי ףניפ ייב ןוא עש

 וַאלסינָארב ןופ הצע רעד טיול .קיזומ

 ןרָאפעג 1928 רָאי ןיא רע זיא ןַאמרעבוה

 ,ןילרעב ןיא שעלפ לָארַאק ייב ןענרעל

 עירָאעט טנרעלעג ךָאנ רע טָאה רעטעּפש

 ַאידַאנ ייב ןירַאּפ ןיא עינַאמרַאה ןוא

 ,עשזנַאלוב

 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 יד ןופ רענייא יו טנעקרענָא 1922 ןופ

 ןיא ןפלָאהעג ,ןזָאוטריװ-לדיפ עטסערג

 -רעטסיימ סָאד םיא טָאה ערעירַאק ןייז

 -לדיפ סנעװָאהטעב ןופ ןריפסיוא עטפַאש

 -רע יד .רָאשזַאמ-ער ,61 סוּפָא ,טרעצנָאק

 -נָאק ןקיזָאד םעד ןופ גנוריפסיוא עטש

 רעד ןופ רעטסעקרָא ןטימ ןעמַאזוצ ,טרעצ

 רעד רעטנוא ,עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאוו

 םיא טָאה ,רעטלַאװ ָאנורב ןופ עיצקעריד

 -לדיפ יד ןופ ייר רעד ןיא טלעטשעגקעװַא

 ,םענרַאפ-טלעוו ןופ ןזָאוטריװ

 -ָארּפ זיא רע ּוװ ,עקיסקעמ ןיא 1946 ןופ

 רע .עימעדַאקַא-קיזומ רעד ןיא רָאסעּפ

 ןלָארטסַאג ףיוא סױרַא טפָא ךיוא טרָאפ

 ךס ַא טליּפשעג ןיוש רע טָאה לארׂשי ןיא

 -רָא ןשינָאמרַאהליפ ןופ טסילָאס יוװ ,לָאמ

 .רעטסעק

 -קיוומ רעד ךרוד טרעוװ גנירעש קירנעה

 רעד יוװ טנכיײצַאב טלעוו רעד ןיא קיטירק

 ."ןגיוב ןופ ץנירּפ,

 רעשיריל ,רעגניז -- קחצי ןַאמרעש
 ןַאמרעש סחנּפ ןזח ןופ ןוז ַא .רָאנעט

 -שידיי ַא טקידנעעג .עשרַאװ ןיא ןריובעג

 .קיזומ טנרעלעג ןוא עיזַאנמיג עשיערבעה

 טימ ןטנוװָא-רוטלוק ףיוא ןטערטעגסױרַא

 ,גנַאזעג-ָאלָאס

 טרעצנָאק ןסיורג ןיא ןעמונעגלײטנָא

 -יריד ןכלעוו תעשב ,רעטָאפ ןייז דובכל

 טריפעגסיוא טָאה טַאטשנזיא דוד טנעג

 -טלעוו, עירָאטַארַא יד רָאכ ןייז טימ

 ףסוי ןופ --- תישארב הׂשעמ --- *ףַאשַאב

 -עג טלָאמעד טָאה ןַאמרעש קחצי .ןדייה

 .סעלָארטּפױה יד ןופ ענייא ןעגנוז

 .(18 יז) 1925 .נַאי עשרַאװ ,"טלעוו-םינזח יד,

 -עגניז-ערעּפָא -- אויא יקסוועשערעש
 ןיא ןירעגניז ןעוועג המחלמ רעד רַאפ .ןיר



 ןלוּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןופ ןטלַאטשעג

 -ַאנ רעד תעשב .ערעּפָא רעװעשרַאװ רעד

 -נָא ןוא ָאטעג ןיא ןעוועג עיצַאּפוקָא-יצ

 -רוטלוק ןטריזינַאגרָא ןיא ןעמונעגלייט

 .ןבעל
 -ָאק-סרוקנָאק רעד וצ טרעהעג טָאה יז

 "וצ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,עיסימ

 טייקיטעט רעד וצ ןטנַאלַאט עגנוי ןעיצ

 זיא יז .עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעד ןופ

 ,ןרָאװעג טעװעטַארעג סנ יּפ לע

 ז"ז) ןעװעג סע זיא ױזַא : וָאקרוט סַאנָאי
0, 243). 

 ,ןירערעל-קיזומ -- ענער ּפַאקנעצַאּפש
 ןירערעל עטנַאקַאב .עשרַאװ ןיא טבעלעג

 ןיטנעװלָאסבַא ןַא .קיזומ ןוא קימטיר ןופ

 -ַאט ןופ לושטעלַאב רעטנַאקַאב רעד ןופ

 יז טָאה ,עשרַאװ ןיא יקצָאסיװ ַאנַאיט

 -יא ןוא עביל סיורג טימ טעמדיוועג ךיז

 -ימטיר-שילַאקיזומ רעד טייהנבעגעגרעב

 יד ןיא דניק ןשידיי ןופ גנויצרעד רעש

 .עשרַאװ ןיא ןלוש עשידיי

 .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב ןעמוקעגמוא

 ןופ ךוב-רוכזי-רערעל : ןַאדשזַאק .ש .ח .דער

 .(432 'ז) ןלױּפ ןיא ןלוש-ָאשיצ

 טסינַאיּפ -- (1940--1895) םאדַא קַאּפש

 ןיא טנרעלעג .גָאגַאדעּפ .טנעגיריד ןוא

 -נָאק ןטשרע ןייז .ןילרעב ןיא ןוא עשרַאוװ

 -רָא ןשינָאפמיס ןופ טנעגיריד יוװ ,טרעצ

 -עשרַאװ ןיא ןבעגעג רע טָאה ,רעטסעק

 -עּפש ,1918 רָאי ןיא עינָאמרַאהליפ רעוו

 ןוא דנַאלסיוא ןייק קעװַא רע זיא רעט

 ןיא ןוא עינַאּפש ןיא קיטעט ןעוועג זיא

 .ךיירטסע

 ןעוועג .עשרַאװ ןיא ליבַאטס 1920 ןופ

 רַאפ טוטיטסניא ןשיכולמ , ןיא רָאסעּפָארּפ

 ןעמַאזוצ טריפעג טָאה ,"טסנוק-רעטַאעט

 רעליש ןָאעל רעסישזער ןטנַאקַאב ןטימ
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 זיא ןוא עיצַאזינעצסניא רַאפ רַאנימעס ַא

 ןשיליוּפ ןופ רעטעברַאטימ ַא ןעוועג ךיוא

 ,ָאידַאר

 רעביא ןבירשעג ךס ַא טָאה קַאּפש םַאדַא

 ןייז .קיזומ ןופ ןעמעלבָארּפ עשיטערָאעט

 רעד רעביא טעברַא עטכעלטנפערַאפ

 1924 רָאי ןיא טָאה ןריגיריד ןופ טסנוק

 .סערעטניא ןסיורג ןפורעגסיורַא

 ,סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רע

 1,600 '2669/ 13125202ץ4 : ענקעס,1

 ?0130ש7 1 סססע יש 201806 שש 2128 1 84

 יע164ט (297 'ז); '1ע806014 110956ז0י02-

 םש 1929, אז 9 (26 ז)

 -סילָאס ,ןיטסינַאיּפ -- ַאנילוַאּפ ןרָאּפש
 ןופ ןעוועג ןוא עשרַאװ ןיא טנרעלעג .,ןיט

 -קעלַא .ּפָארּפ ןופ סנירעליש עטסעב יד

 -נָאק ןקידנע ןכָאנ .יקסווָאלַאכימ רעדנַאס

 -ַָאס יד ןופ ןעוועג יז זיא עירָאטַאװרעס

 -ליפ ןופ ןוא ָאידַאר ןשיליוּפ ןיא סניטסיל

 ךיוא טגעלפ יז .רעטסעקרָא ןשינָאמרַאה

 -ערג יד ןיא ןטרעצנָאק טימ ןטערטפיוא

 ,דנַאל ןופ טעטש ערעס

 882 21268186 11186:ס064מש 1.3.1931.

 ,טסינַאיּפ --  װַאלסידַאלװ ןַאמליּפש
 ןריובעג .רָאטַאינַאּפמָאקַא ןוא זָאוטריװ

 -ַאפ רעד .(ץעיװָאנסָאס) עצוװָאנסָאס ןיא

 יד ןוא רעלדיפ ַא ןעוועג זיא לאומש רעט

 ריא ייב .ןירערעליָאנַאיּפ ַא -- רעטומ

 -עג ,ערעל עטשרע ןייז ןעמוקַאב רע טָאה

 -לע ןגנוי ןיא ןוא דניקרעדנּוװ סלַא טמש

 ןיא ןוא ןליױוּפ ןיא טריטרעצנַאק רעט

 -געעג ןוא טנרעלעג רעטעּפש .דנַאלסיוא

 .ןילרעב ןיא עימעדַאקַא-קיזומ יד טקיד

 ,עשרַאװ ןיא ןעוועג המחלמ רעד תעשב

 -עג .ןבעל ןבילבעג ןוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 ,ןלױּפ ןיא ךיז טניפ
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 -ָאּפ עטשרעדָאפ ַא טמענרַאפ ןַאמליּפש .וו

 -עג ןוא ,קיזומ רעשיליוּפ רעד ןיא עיציז

 ,ָאידַאר ןשילױּפ ןופ גנוטייל רעד וצ רעה

 ז"ז) ןעװעג סע ןזיא ױזַא : וָאקרוט סַאנָאי
9, 245). 

6) 11658380 :130160102 .120 1010021 
 0840... 06מזז. ?ע6. 1:0ת1. 111560זש8

 זעק ס.14.2.ת2., טט8182824, 1,002, 1418-

 עס 1947 (22 יז); גאהפ2 1268186 110
 8?זסיט8מ} -- 1.6.1930}

 ,טנעגיריד .רעקיזומ --- לדנעמ ןַאמליּפש
 ןעוועג ןוא שטירזעמ לטעטש ןיא טבעלעג

 -סעקרָא-זָאלב ןשיטָאטש ןופ טנעגיריד

 לדיפ סעיצקעל ןבעג ךיוא טגעלפ רע .רעט

 רע טָאה ןטרעצנָאק וצ ןוא ןילָאדנַאמ ןוא

 ,רעליש טנייז עלַא ןגיוצעגוצ

 "דיפ -- (1942--1865) ןבואר ןַאמליּפש
 ןיא ןריובעג .רעטסײמלעּפַאק ןוא רעל

 רעטלַא ןַא ןופ טמַאטשעג ןוא עצווָארטסָא

 רעדניק טכַא ענייז .החּפשמ-רעקיזומ

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ךעלקינייא ןוא

 ,קיזומ

 -קירוצ ןכָאנ ןוא עװקסָאמ ןיא טנרעלעג

 רעד ןיא טמשעג עצווָארטסָא ןייק ןעמוק

 ,רעלדיפ-רעדנּוװ ַא יװ טנגעג רעצנַאג

 -עג טפָא ןוא עילעּפַאק ַא טעדנירגעג

 ןיא ןוא תוחמׂש ףיוא םייבר ייב טליּפש

 ךיוא טָאה .רעלעב ףיוא רעזייה עשיצירּפ

 ןופ רעדניק יד לדיפ סעיצקעל ןבעגעג

 ןעוועג םעד קנַאד ַא ןוא ןפַארג עשיליוּפ

 ,ןעמייה ערעייז ןיא סנכנו-אצוי ַא

 ףיוא ןעוװעג םעוט טשינ לָאמ ןייק טָאה

 גהונ ךיז טגעלפ ןוא תוחמׂש עכעלטסירק

 זיא סע ןעוו ןענוװַאד ןוא ןלעטשקעוװַא ןייז

 ,םעד רַאפ טייצ יד ןעמוקצג

 יד וצ טרעהעג טָאה טנגעג עצנַאג יד

 ,לָאמ ַא ןוא ,יקסלָאּפָאלעיװ סעיבַארכ

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 -רַאפ ייז ןבָאה ,גנומיטש רעטוג ַא תעשב

 ןוא .ןעלעבואר טָאטשרָאפ קיטש ַא טפיוק

 זיא סָאװ ,זוה עטשרע סָאד טָאה ױזַא

 ױזַא רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא

 -ואר וצ טרעהעג .,?ַאיעלַא, רענעפורעג

 .ןַאמליּפש עלעב

 קידנעטש זיא סנַאמליּפש יד ןופ זיוה סָאד

 ןטסירק ןוא ןדיי .קיזומ טימ לופ ןעוועג

 -ואר וצ רעדניק ערעייז טגנערבעג ןבָאה

 ןגעוו גנוניימ ןייז ןגָאז לָאז רע ,ןעלעב

 -עג ןענעז עטסעב יד .ןטייקיעפ ערעייז

 ןגעלפ ןשטנעמ ןסַאמ .רעליש ענייז ןבילב

 רעטנוא ןייטש ןטכַאנרַאפ עקידרעמוז ןיא

 ןטרעצנָאק יד ןרעה ןוא רעטצנעפ יד

 ,זיוה ןייז ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ

 -תרדה ַא דיי ַא ןעוועג זיא ןַאמליּפש ןבואר

 -מורַא םיא טָאה החּפשמ עצנַאג יד ,םינּפ

 ןוא ץרא-ךרד ןוא עביל טימ טלגנירעג

 ,טריטקעּפסער םיא ןבָאה טָאטש ןיא עלַא

 ןדיי ןָאטעג ןוא ריבג א ןעוועג זיא רע

 .תובוט
5 

 רעלדיפ ַא ןעוועג זיא ןַאמליּפש ןבואר

 רעטוג ןוא ןָאט ןשיריל רַאברעדנּוװ ַא טימ

 ןטיהעגּפָא טָאה רע יװ ,טקנוּפ ,קינכעט

 ןדעי ךיוא רע טָאה ױזַא ,ןענװַאד סָאד

 ןוא ןביא ןופ ןעהעש יד ןטיהעגּפָא גָאט

 -גיא טַאהעג קידנעטש טָאה רע .ןענרעל

 ןוא קיזומ רעד ןיא םעיינ ןרַאפ סערעט

 טגעלפ .ןליּפש ערעדנַא ןרעה טַאהעג ביל

 ןייז רַאפ סעיציזָאּפמָאק ןרישזנַארַא ךיוא

 עלַא רַאפ ןבירשעצ ייז ןוא רעטסעקרַא

 ,ןטנעמורטסניא

 ןרָאפעצ ךיז ןענעז סָאװ ,ןיז ריפ ענייז

 -ָארּפ ןבילבעג ןענעז ,טלעו רעד רעביא

 .סרעקיזומ עלענַאיסעפ

 ןיא עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 ,1942 רָאי



 .גרעבנעזָאר ךעלקינייא ריפ ענייז טימ (ָאנַאיּפ רעד ייב) רזעילא ןוז ןייז ןוא ןַאמליּפש ןבואר

 ןופ

 :סטכער

 לטָאמ

-- 

 ,טסיסוקרעּפ

 רזעילא

-- 

 ,טסילעשט

 לאומש

-- 

 טסיטעלפ

 ןוא

 הדוהי

-- 
 רעלדיפ

 רעד)

 רעקיצנייא

 םייב

 ןבעל

 .(רענעבילבעג
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 -קיזומ ןוא רעלדיפ --- לאומש ןַאמליּפש
 -ניי ַא ,עצװָארטסָא ןיא ןריובעג .רערעל

 ןופ רעטָאפ .ןבואר ןופ רעדורב רערעג

 טנרעלעג .ווַאלסידַאלװ טסינַאיּפ ןטנַאקַאב

 -ַאוצ ,רעטעּפש ןוא רעטָאפ םייב קיזומ

 .עװקסָאמ ןיא ,ןבואר רעדורב ןטימ ןעמ

 ןוא עצווָאנסָאס ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז

 עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טלקיװטנַא טרָאד

 ַא ןעוועג זיא יורפ ןייז .טייקיטעט-קיזומ

 זיא םייה רעייז זַא ,ױזַא ,ןירערעלדָאנַאיּפ

 ,לושקיזומ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 ןעוועג ךיוא זיא רעליש ערעייז ןשיווצ

 רעגניז רענערָאװעג טמירַאב רעטעּפש רעד

 .ַארוּפעק ןַאי

 ךיז טָאה עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב

 רעװעשרַאװ ןיא ןענופעג ןַאמליּפש לאומש

 -ַאזצ ןעמוקעגמוא טרָאד זיא ןוא ָאטעג

 .ןדיי ערעדנַא עלַא טימ ןעמ

 ,ןרָאכ ןופ טנעגיריד -- ךורכ רעברעּפש

 רָאכ ןופ טנעגיריד ןעוועג .רערעל-גנַאזעג

 -טימ .עקָארק ןיא לוש-רעּפוק רעד ןיא

 עקרעזייל ןזח ןטמירַאב ןטימ טעברַאעג

 ךורב .(גרעבדלָאג רזעילא) רעצינעמערק

 ןופ רערעל ןעוועג ךיוא זיא רעברעּפש

 ןוא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןיא גנַאזעג

 ."רימזה; רָאכ-רענעמ ַא טריפעג טָאה

 גינעק ןשילגנע ןופ עיצַאנָארָאק רעד וצ

 -עגוצ רע טָאה ןטפניפ םעד שזדרָאשזד

 -יגירָא ןַא עיסימָאק-סרוקנָאק ַא וצ טקיש

 טריפעגסיוא זיא סָאװ ,עיציזָאּפמָאק עלענ
 עלעיציפָא יד ףיוא .ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג

 טנעקעג טשינ גנופַאש יד טָאה ןעגנורעייפ

 טשינ זיא רע לייוו ,ןרעו טריפעגסיוא

 רעבָא ,רעגריב רעשילגנע ןייק ןעוועג

 ןרָאװעג רע זיא טרימערּפ

 1932 רעבמעצעד ,עשרַאוװ ,יטלצוו-םינזח יד,

 -רַאװ ,"טלעוו-םינזח יד ןוא לוש יד, ; (27 יז)

 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ;י

 דסומ תאצוה ,אקארק רפס ; (21 'ז) 1928 עש
 ,(348 'ו) םילשורי ,קוק ברה

 ,טסינָאפָאסקַאס -- קירנעה רעברעּפש
 .עקָארק ןופ טמַאטשעג .רעקיזומיזַאשזד

 -ַאזוצ .ווַאלסינַאטס ןופ רעדורב רערעטלע

 -זַאשזד ַא טעדנירגעג רעדורב ןטימ ןעמ

 "די 1ס117 :ןעמָאנ רעטנוא לבמַאסנַא

 ןָאפָאסקַאס טליּפשעג טָאה ןיילַא רע "םסעֿפ

 יד ייב גנורעדנּוװַאב ןפורעגסױרַא ןוא

 .רערעהוצ

 1. 128601111811: (0סערט8461 2226 (104 יז );

 ןוא רעלדיפ -- וװַאלסינַאטס רעברעּפש
 ןופ טמַאטשעג .רעקיזומיזַאשזד .רעגניז

 -נעה רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ .עקָארק

 -נוא לבמַאסנַאיזַאשזד ַא טעדנירגעג קיר

 -לעוו ,"ימס .סונע םסעפ" :ןעמָאנ ןרעט

 ,ןלוּפ ןיא עטסעב יד ןופ ןעוועג זיא רעכ

 "עג ןוא לדיפ טליּפשעג טָאה ןײלַא רע

 ,ןטעלּפוק ןעגנוז

 1. 826118811: ס0סץיט8461 1822 (104 יז },

 .גנַאזעג ןופ רערעל --- טנומגיז רַאילקש
 ,ןימָארושז לטעטש ןופ טמַאטשעג .רעלדיפ

 ןיא עשרַאװ ןיא טנרעלעג .ץּפרעש ייב

 -עיגילער רַאפ רַאנימעס ןשיכולמ ןשידיי

 טנרעלעג קיזומ .סַאג-עשנעג ףיוא סרערעל

 .שטיװָאדיװַאד םהרבא ייב

 ןלוש עשיליוּפ ןיא ענליוו ןיא טעברַאעג

 המחלמ רעד תעשב .גנַאזעג ןופ רערעל יו

 טימ טריפעגנָא ןוא עשרַאװ ןיא ןעוועג

 ,ןרָאכרעדניק

 רעד ןופ סרעוט עקיטעט יד ןופ ןעוועג

 -רַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעשידיי

 ,ָאטעג רעוועש

 ז"ז) ןעועג סע זיא ױזַא : װָאקרוט סַאגַאי
0 204, 228, 243). - ' 
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 .ךוב םעניא ןרירוגיפ סָאװ ,ןענַאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 245 -- בייל זוגֲא
 245 -- האל ןַאמעגַא
 245 -- השמ ןַאמעגַא
 245 -- ןמלק קינדָארגָא

 368 ,312 -- ןָאדיװג רעלדַא

 257 ,54 ,49 == (שוילוי) סוילוי רעלדַא

 141 -- דַארנַאק רעוַאנעדַא
 333 ,246 ,245 -- לָארַאק ץילרעטסוַא
 27 --- ערמיא רַאגנוא
 267 ,356 ,338 --- דלָאּפָאעל רעוא

 339 ,294 ,246 -- קיוודול ןייטשרוא

 256 ,212 --- ףעזוי יקסנימיזַא
 8 ,21 ,20 -- ףסוי ןורחא
 246 -- ַאזלע לַאדגיא

 211 ,210 -- .צ .א ןָאסלעדיא

 202 == םירמ סלעַארזיא
 246 --- וװַאלסידַאלװ רעגייא
 247 -- ףסוי ןָאסלעדייא
 ,166 ,123 ,45 ,42-231 ,25 -- דוד טַאטשנזיײא

2, 240, 285, 2325, 343, 372, 373, 374, 400 
 ,48-43 ,42 -- (םירמ) ַאיסירַאמ טַאטשנזיײא

4, 303, 379 
 213 ,82 -- דוד ןרָאהניײא
 82 -- (א"מר) השמ סעלרעסיא

 96 -- רעדנַאסקעלַא וװעיבַאלַא
 398 -- ישזעי דרעגלָא

 247 -- ןַאירַאמ גרעבנעטלַא

 247 -- ללה ןַאמרעטלַא

 23 -- הדוהי-ןב רזעילא
 . 313 -- לאומש ןַאמלַא

 2318 -- ַאמּוא יקצינעקלָא

 117 -- יכדרמ יתמא

 ,254 ,246 -- לַארענעג ,װַאלסידַאלװ סדעדנַא

4 266, 296, 317, 324, 328, 340, 359, 

2, 398 

 248 -- לעװַאּפ טלַאהנַא

 203 -- .ֹוי לעינַא

 276 -- טסענרע עמרעסנַא

 ,210 ,78 ,69 ,68 ,54 ,36 -- .ז המלש יקסנַא
1, 213 

 248 -- לווייפ יקצעיװַָארטסָא

 248 -- ַאנֹנַא רעסָא

 282 --- לווייפ יקסווָאטַאּפָא

 382 -- ףסוי ושָאטַאּפָא

 248 -- ר"ד ,קירנעה עטּפַא

 223 -- אביקע רעטּפַא

 225 -- קירנעה יקסנעיּפָא

 125 =- בייל ןיקסעּפַא

 13 -- ןושרג תרפא

 249 ,13 -- ןד ששיװָאנַארַא

 249 -- טנומגיז שטיװָאנַארַא

 202 --- ליכ ןָאסנָארַא

 250 -- רָאדיזיא שטיווָאקשָאמ:ףָאלרָא

 250 -- לארשי ירשנ:ףָאלרַא

 250 ,203 =- ןועמש קוילרָא

 145 -- איליא קינרַאמרַא

 71 -- סיול גנָארטסמרַא

 ,251 ,248 -- ר"ד ,ַאשזור ןײטשרעהידלָאנרַא

2, 2321 

 202 -- ַאעט יקסוװעשיצרַא

 218 -- םולש ׁשֵא

 117 -- לארשי ףרַאדנעשַא
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 310 ,202 ,276 ,253 ,251 --- רעב ןָאגַאב
 255 --- שוינעגּוע ַאדָאב
 251 -- שַאדַא ןייטשנעדָאב
 252 --- םייח ןיײטשנעדַאב
 252 ,251 == ווַאלסינַאטס ןייטשנעדָאב
 252 -- םירמ טענַאב-רעגנימוַאב
 252 =- ר"ד ,קערַאמ רעוַאב
 164 -- ָאיעטַאמ יניטסיטַאב
 311 ,207 ,149 -- ןַאיטסַאבעסזןַאהַאי ךַאב
 242 ,122ג -- ר"ד ,לאומש-ריאמ ןַאבַאלַאב

 72 == ידדּוב ןעדלָאב
 253 -- םולש סָאב
 23 -- רעדנַאסקעלַא שטיװָאקסָאב
 253 == קחצי ןַאמקַאב
 253 --- ןועמש ןַאמקַאב
 355 --- טנומגיז רעסקָאב
 254 ,253 -- (םירמ) ַאירַאמ רַאב
 123 -- רעדנַאסקעלַא ןידָארָאב

 111 -- לאכימ שטיוורָאב
 346 ,33 -- רזעילא שטיוװָאכורָאב
 32 -- ףסוי שטיווָאכורָאב
 255 -- ןָאעל יקסנורָאב
 284 ,201 -- קירנעה טרַאב
 193 -- יַאסיא סַאמרַאב
 228 ,237 --- ןײטשנרַאב
 255 --- יבצ ןייטשנערָאב

 ,316 ,269 ,12 -- וַאלסינַאטס שטיװעצרַאב

0, 350 
 132 -- םהרבא ןיקרַאב
 400 -- ַאידַאנ עשזנַאלוב
 255 --- וחילא לעסוב
 220 -- ַאיפָאז שטיוועקצוב
 142 -- ףלָאדַא שוב
 142 -- ץירפ שוב
 192 -- קעשיצנַארפ יקסנישזעשזב
 ,192 ,157 ,130 ,68 ,22 -- ןמחנ םייח קילַאיב

0, 219, 2321, 335 
 255 -- טנומגיז יקצָאטסָאלַאיב

 13 -- ר"ד ,לארשי ןַאמרעדיב
 287 ,156 --- שורָאשז עזיב
 256 -- ַאלעדַא ייב

 256 ,50 -- םהרבא ןַאמלעגייב
 282 ,257 ,59--49 ,26 -- דוד ןַאמלעגייב

 256 ,53 ,50 -- םייח ןַאמלעגייב

 256 ,50 == ןנח ןַאמלעגייב

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 52 -- קחצי ןַאמלעגייב
 257 ,50 -- המלש ןַאמלעגייב

 257 ,256 ,51 ,49 -- ןועמש ןַאמלעגייב

 257 --- ר"ד ,ףלָאדַא גיליב
 283 -- ר"ד ,יעסװָא יקנעלעיב

 381 -- .מ יקצַאנרעיב
 187 --- השמ קיב
 ,237 ,210 ,153 ,152 -- רעב-םהרבא םוַאבנריב

7, 258, 327 
 221 ,259 ,258 --- וװַאלסישזדז םוַאבנריב
 67 -- דרַאוװדע םוָאבנריב
 21 ,20 -- טסענרע ךָאלב

 225 == שואעדַאט-ןָאעל קישטשַאלב

 263 ,259 ,110 -- ַאנַאיד דלעפנעמולב
 239 -- םהרבא שטיווָארַאכעלב
 99 -- .מ רעכעלב
 23 -- לּוַאּפ םייח-ןב

 342 -- בקעי ימעדזב
 ,184 ,181 ,153 ,149 ,138 -- גיוודול ןעווָאהטעב

1 232, 279, 356, 358, 2366, 400 
 161 ,160 -- בוט-םשילעב

 260 -- דוד יקצַאזלעב
 260 =- ישזעי יקצַאזלעב
 260 == ווַאלסינַאטס יקצַאזלעב
 260 -- וװַאלסעשט םעב

 260 ,177 -- הניד ַאקסווָאקַאינעב
 25 -- .י ןַאמסנעב
 261 -- ףלָאװ רעקעב

 96 == ןַאשז-רעיּפ עשזנַארעב
 272 ,203 --- דוד ןָאסלעגרעב

 ,269 ,245 ,40 ,35 -= ןַאירעלַאװ וועיַאידרעב
4, 219, 283, 286, 328, 248, 390, 392 

 17 --- עשוהי ווָאנַאטרעב
 206 == רָאטקעה זָאילרעב
 74 -- גניווריא ןילרעב
 346 ,3123 ,261 ,129 --- בקעי ןַאמרעב
 261 -- ַאשימ ןַאמרעב
 23 -- ףסאיבא ןייטשנרעב
 ,167 ,10-60 ,39 -- השמיםהרבא ןייטשנרעב

2, 230, 251, 277, 302, 371 
 21 =- דרַאנָאעל ןייטשנרעב

 63 -- .מ ןייטשנרעב
 262 ,261 == לווייפ יקסווָאזערעב
 263 ,262 -- לואש יקסווָאזערעב

 68 --- .ד .א שטיווָאקרעב



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 263 -- דרַאנרעב ןַאמקרעב
 ,2023 ,202 ,90 ,55 ,51 -- הׂשמ ןָאזרעדָארב

3, 221, 2233, 383, 388 
 149 ,140 ,139 ,128 -- סענַאהָאי סמַארב
 263 -- ַאנילוַאּפ ןוארב
 180 -- ר"ד ,רעטעטשדנַארב
 180 --- דוד-יכדרמ רעטעטשדנַארב
 298 --- וװַאלסידַאלװ יקסוועינַארב
 263 --- ַאנעריא סָארב
 284 ,263 -- לאירתכ אדיורב

 247 -- ר"ד ,באז-יכדרמ אדיורב
 202 -- קחצי רעניורב
 78 -- סקַאמ ךורב
 129 -- ןָאטנא רענקורב
 264 -- לימע ירב
 141 -- דיטסירַא ןַאירב
 284 --- טּפוַאהטיײרב
 145 -- שַאילע ןַאמטיירב
 94 -- סקַאמ ןירב
 258 -- לימע רעּוַאלסערב

 172 --- דלָאּפָאעל יקסווָאדָאג
 205 -- ךעשטיָאװ יקסנָארװַאג
 241 -- .ב .א רעבָאלטָאג

 264 -- ווַאלסישזדז בילטָאג
 192 -- ר"ד ,סנַאה לַאג
 161 -- ןסינייבצ במַאלָאג
 265 --- םַאדַא דלָאג

 250 ,265 ,229 ,71 --- רוטרַא דלָאג

 ,309 ,265 ,246 ,14-11 ,28 -- קירנעה דלָאג

4 240 
 265 ,71 -- לאכימ דלָאג
 265 --- רוטרַא םולבדלָאג

 336 -- רערעלדַאנַאיּפ ,גרעבדלָאג

 265 --- פיליפ גרעבדלָאג
 266 -- ןועמש גרעבדלָאג
 266 -- קירנעה רעגרעבדלָאג
 266 --- בקעי ןַאמדלָאג
 143 -- ןבואר קרַאמדלָאג

 ,203 ,194 ,124 ,56 ,26 -- םהרבא ןעדַאפדלָאג

8, 221 
 266 -- ףעזוי ןײטשדלַאג

 267 ,132 -- בקעי ןײטשדלָאג

 221 -- ַאשַאי ןירעּפלַאג
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 368 ,299 =- ןַאי שטיוָארָאשנָאג
 307 --- .ב קישטנעדָארָאג
 23 -- הידידי ווָאכָארָאג
 291 -- בקעי ןָאדרָאג
 267 -- ןַאי יקסווָאנרָאג
 263 -- ַאננַא קיזוג
 267 -- הׂשמ קרעווטוג
 267 -- לָארַאק ןַאמטוג

 287 ,222 -- ַאוסנַארפ-לרַאש ָאנוג
 255 --- ַאיצפעטס ַאקסרּוג
 322 ,267 ,18 ,77 ,16 ,15 -- ףלָאדַא לעּפמיג

 294 ,268 ,80-75 -- ווַאלסינָארב לעּפמיג

 268 ,80 ,76 -- (ַאבוק) בוקַאי לעּפמיג

 75 -- רעב-בקעי לעּפמיג

 268 ,80 ,79 ,18 ,76 ,15 -- לָארַאק לעּפמיג
 269 ,268 -- (דערפלַא) הירא גרובזניג

 120 ,62 -- (םעה"דחא) רשא גרובזניג
 269 -- (וַאלסעלָאב) ךורב גרובזניג

 269 -- שזָאגעשזג גרובזניג
 ,271 ,210 ,269 -- (װַאלסינָארב) בד גרובזניג

202 
 356 -- ןַארַאב ,דוד גרובזניג
 311 ,270 ,269 ,268 -- (לעװַאּפ) חסּפ גרובזניג
 210 -- לואש גרוכזניג
 272 --- ,פ רעסיג
 355 -- השמ יקסוגריג
 263 ,318 ,272 ,177 ,174--ַארַאמַאט שטיוַאשריג
 272 -- ר"ד ,השמ שטיװַָאשריג
 72 =- רעדנַאסקעלַא ווָאנוזַאלג

 272 ,82 -- המלש-ףסוי ןײטשטַאלג
 272,89-81 ,25 -- טנעגיריד ,בקעי ןײטשטַאלג
 272 ,82 == רעטכיד ,בקעי ןײטשטַאלג
 272 -- השמ ןײטשטַאלג
 95-590 -- לארׂשי ןײטשטַאלג
 24 -- לאוי ץנַאלג
 273 -- ןועמש גרעבסַאלג
 169 -- ַאמלַא קולג
 273 -- ןנח רעזעלג
 253 ,20 -- לאכימ ןיסענג

 285 ,118-96 ,28 ,23 -- יכדרמ גיטריבעג
 142 -- ףעזָאי סלעבעג
 34 -- גנַאגפלָאװ עטעג
 274 ,213 -- עשוהי לארשי טרַאבלעג

 273 ,92 ,86 ,22 -- לכימ טרַאבלעג
 274 -- רוטרַא ןורבלעג
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 274 -- שזעימיזַאק רעטנרעלעג
 61 -- רזעילא שטיווָארעג

 145 --- קירנעה ץיוורעג
 275 --- ישזעי טרעג
 215 -- לכעמ לטרעג
 149 ,19 -- ר"ד ,טרעברעה קירעג
 ךג ,21 -- שזרָאשז ןיוושרעג
 330 -- .ל .י טשרעג
 307 ,213 ,127-119 ,69 ,43 ,25--בקעי ןייטשרעג
 275 --- .י ןרָאקנעטשרעג
 241 -- ַאנעלעה סַאּפשעג
 98 -- עלהיח רעבָארג
 204 -- םייח עדַארג
 290 ,233 -- ווַאלסינַאטס יקסנישטשורג

 275 =- ןועמש-ךלמ לַאבנירג
 21 -- סיֹול גרעבנירג
 253 ,51 -- רעדנַאסקעלַא ווָאנינַאשטערג

 13 -- .ש .מ ירושג

 276 --- .א ץעינישזבָאד
 216 -- ווַאלסינַאטס ץעינישזבָאד
 ,222 ,136-128 -- יבצ-םהרבא שטיוװָאדיװַאד

5, /267, 216, 292, 214, 404 
 ,292 ,276 -- ַאינַאס ןַאמרעטכיל-שטיוװָאדיװַאד

24 
 276 ,28 -- ר"ד ,ןַאמרעה רעניטַאד
 277 ,215 ,223 -- ןָאעל רעניטַאד

 256 ,229 ,215 ,27 ,35 -- םַאדַא יקצישזלָאד
 277 --- ַאדליה ַאקצילָאד

 68 ,64 -- לדנעמ-םחנמ יקצילַאד

 143 -- רעטלַאװ שָארמַאד

 229 ,228 ,130 -- הׂשמ (ןור) ןרָאקרעגיצנַאד
 123 -- רעד;ַאסקעלַא יקסשזימָאגרַאד
 278 ,277 ,217 -- השמ יקסנַאשזוגרַאד
 218 -- ןמחנ סובמערָאד
 258 ,331 -- ַאנעלעה ַאקסיבוד

 211 -- ןועמש ווָאנבוד
 279 -- ארָאד יקסווָאקבוד
 20 -- ךלמה דוד

 273 --- יקסנישזדוד
 279 -= ןינַאטנַא קַאשזָאװד
 218 ,287 ,177 -- ר"ד ,קרַאמ יקצעשזרָאװד
 392 ,2318 ,280 ,247 -- ףלָאװ ןיקשַאמרוד

 280 ,279 --- אביקע ןיקשַאמרוד

 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 71 -- ללַא ןָאסנָאשזד
 404 =-- רעטפניפ רעד שזרָאשזד
 391 ,263 ,204 -- ןועמש ןַאגישזד
 283 ,44 -- וועינגיבז יקצעיוועשזד
 358 --- ייגרעס וועליגַאיד

 281 ,53 ,52 -- ַאלַא טנַאמַאיד
 290 ,232 -- יצַאנגיא סַאגיד
 398 -- ירעמ רודיד
 221 -- ריאמ ףָאגנעזיד
 281 -- השמ םיובלטייד

 213 -- בקעי ןָאזעניד
 218 -- ןעלע רענגעד
 281 -- וַאלסישטעימ רענבָארד
 203 -- רָאדָאעט רעזיירד

 281 -- דלָאּפָאעל רעבַאה
 281 -- אבוק רעבלַאה

 71 -- ןַאילוי יקצילַאה
 281 -- ַאקניט רעללַאה

 315 -- וװַאטסוג רעדנעלָאה

 282 -- ןַאילימיסקַאמ ןרעּפלַאה
 350 ,282 -- גיוודול ןַאמצלָאה
 284 ,282 -- לארשי ןַאמרעמַאה

 139 -- דרַאוװדע קילסנַאה
 353 ,73 -=- רוטרַא רעגענָאה
 111 -- ַאינעג ןַאמּפָאה
 299 ,285 ,284 ,111 -- ַאקנַאה ןַאמפַאה
 284 -- ןועמש-שַאיבָאט ןַאמּפָאה
 299 ,285 ,254 ,111 -- ןַאי ןַאמּפָאה
 ,284 ,112 ,111 ,109 -- (שוילוי) הדוהי ןַאמּפָאה

285 
 285 ,112 ,111 -- ַאילֹוי ןַאמּפָאה

 285 ,111 -- (קעטעימ) וװַאלסישטעימ ןַאמפַאה
 287 --- לעוַאּפ ןַאמּפָאה

 285-284 ,13 -- ר"ד ,המלש ןַאמפָאה

 287 -- עילַאיל רעלקעמפָאה
 86 -- דוד ןײטשּפַאה
 287 -- דוד קַאה
 287 == לאומש קַאה

 216 -=- רימידַאלװ ץיװרָארָאה

 287 -- ילעצרַאמ ץיװָארָאה
 127 --- גיוודול ןַאמטרַאה
 167 -- ר"ד ,םייח סירַאה
 288 -- טרעבלַא סיררַאה
 288 -- וװַאלסישטעימ סיררַאה



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 276 -- ענעי יַאבוה

 ,18 ,71 ,28 ,21 -- וַאלסינָארב ןַאמרעבוה
7, 161, 190, 252, 254, 269, 210, 
 ,400 ,396 ,395 ,382 ,332ג ,331| ,329 ,5

 137 -- בקעי ןַאמרעבוה
 127 -- (ךַאטס) וװַאלסינַאטס ןַאמרעבוה

 194 --- רָאטקיװ ָאגוה
 346 -- םהרבא טּוה
 220 -- .מ ץיוורוה
 240 -- על'השמ רעווענביה
 280 ,266 ,142 -- ףלָאדַא רעלטיה

 342 -- יזיג ןדייה
 400 ,204 -- ףעזָאי ןדייה
 309 ,289 ,288 --- קחצי ןַאמלייה

 259 ,289 --- טנומגיז ןַאמייה
 24 -- ךירנייה ענייה
 98 --- .ע ןַאמרעייה
 52 -- רעשטליה

 328 -- רעכליה

 253 -- לּוַאּפ טימעדניה
 230 -- ץרּפ ןייבשריה
 289 ,162 ,124 -- והילא ןישריה
 81 -- לאומש גרעבנעשריה
 226 ,290 ,289 ,28 -- בקעי דלעפשריה
 387 -- אוסנַארפ-קַאשז יולה

 328 --- קירנעה רעללעה
 290 -- ןָאעל רעללעה
 155 -- .א ןַאמלעה
 281 ,290 -- ַאדיא לעדנעה

 ,221 ,184 ,123 -- ךירדירפ-גרָאעג לעדנעה

2, 361 
 137 -- ףסוי ןַאמטפעה
 224 ,202 ,195 ,55 ,54 -- דוד ןַאמרעה
 291 -- רוטרַא ןילעמרעה
 291 -- ר"ד ,ןתנ ןילמערעה
 354 ,291 --- עשיז רערעה
 ,168 ,121 ,120 ,68 -- ר"ד ,רָאדָאעט לצרעה

29 
 2371 ,292 ,291 ,172 ,165 ,69 -- יכדרמ ןַאמשרעה
 292 -- המלש ןַאמשרעה

 292 --- יצַאנגיא רעטלַאהגַאוו
 293 --- קירנעה רעטלַאהגַאװ
 .293 --- ףעזוי רעטלַאהגַאװ
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 247 ,202 -- דרַאכיר רענגַאװ
 227 -- גרעבלעווַאוו

 293 -- םייח יקסוװוָאלָאװ

 293 -- דוד רעגרעבלָאװ

 72 --- לימע לעפיוטדלַאװ

 400 ,353 --- ָאנורב (רעגניזעלש) רעטלַאװ

 354 -- ַאדרַאװדע רעטלַאוװ
 56 ,52 -- .א ןַאמלָאװ

 293 --- ַאקנילַאה ןַאמלָאװ

 111 -- ףסוי ףלָאװ
 289 --- .א ינסַאי-ףלָאװ
 340 -- שוילוי ןָאזפלָאװ
 260 -- וװַאלסינָארב לַאטספלָאװ
 380 ,294 ,293 --- אנח לַאטספלָאװ

 392 ,354 ,294 ,268 --- יצירואמ לַאטספלָאװ

 32 -- שרעה שטיווַאקלָאװ
 294 ,177 -- רעדנַאסקעלַא יקסיוװָאקלָאװ
 294 -- ַאנילַאכימ דנַאװ

 204 -- י ןַאמרעסַאװ
 13 -- ןמלז גוצרעסַאװ
 371 -- םייח גוצרעסַאװ
 274 -- בקעי יקסרַאינּפַאװ
 269 ,218 -- בקעי ןַאמסקַאװ
 295 -- טסענרע קיטפַאהרַאװ
 96 == רעדנַאסקעלַא ווָאמַאלרַאװ
 ,264 ,206 -- קירנעה (יקסווַאשרַאװ) סרַאװ

5, 2308, 380, 282 
 97 -- קרַאמ יקסוװַאשרַאװ
 269 -- שטיווָארָאדגיװ
 196 -- ָאינָאטנַא ידלַאוויװ
 296 -- ַאגלָא ןוזיוו
 78 == ַאטסיטַאב ינַאװַאשזד ילַאטיװ

 296 -- ןימינב יקסווָאקטיװ
 169 == ר"ד ,ןַאפעטס זייוו
 391 ,206 ,203 -- ר"ד ,לאכימ טרעכייוו
 73 ,21 -- טרוק לייוו
 296 -- השמ גרעבנייוו
 328 ,297 ,296 -- לאומש גרעבנייוו
 297 --- שוילוי רעגרעבנייוו
 298 -- בקעי ןעטרַאגנייוװ
 152 -- .ל בוַארטנייוװ

 123 ,22 == רַאזַאל רענייוו
 ,298 ,269 ,13 -- (ןָאעל) רזעילא-המלש רענייוו

274 
 86 -- .ב ןַאמרענייװ
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 299 -- םַאס טָארניײיי
 318 -- סייוו
 299 -- ַאילַאטַאנ רעלבוה-ןַאמסייוו
 299 --- בּוקַאי ןַאמסייוו
 299 --- יצַאנגיא גרעבנסייוו
 213 ,82 -- .מ .י גרעבנעסייוו
 167 -- עשוהי רעסייוו
 268 ,299 -- בקעי ּפָאקסיײװ
 200 -- קיוודול ּפָאקסיײװ
 300 -- ןמלק ץייוו
 146 -- ר"ד ,םייח ןַאמצייוו
 יקסנושַארטסיןַאסניוװעל) ל'תיב-לעב רענליוו

 371 ,172 -- (דוד לאוי
 292 == םַאדַא יקסנישזעליוו
 272 -- שזעימישזַאק יקסרימָאקליװ
 172 ,69 -- ףסוי ווָאדַארגָאניװ
 288 ,2328 --- בוקַאי יקצעיניוו
 401 -- ַאנַאיטַאט יקצָאסיוװ
 307 --- .מ דנידסיוו
 402 -- עיבַארכ ,יקסלָאּפָאלעיוװ
 281 -- םַאדַא יקסווַאינעיװ
 256 ,299 ,231 ,18 -- קירנעה יקסווַאינעיװ
 200 -- םַאדַא קינרעיוװ
 301 -- ַאווע קינרעוװ
 265 -- קירנעה טסַאלוװ
 96 -- לרַאק רעבעוו

 218 -- דניקעדעוו
 290 -- ןישזגנעוו
 374 -- קישזנעוו
 201 --- ָאוויא יבסעוו
 301 -- ַאשימ רעלסקעוו

 302 --- ַאנעלעה םייהטרעוו
 275 ,301 --- דרַאװדע-שילוי םייהטרצוו

 387 ,279 ,156 =- עּפעזושזד ידרעוו

 ,261 ,169 ,168 ,34 -- והילא יקסווָאקדולַאז
2, 371 

 ,303 ,302 ,129 -- (רעדיל) חנ יקסווָאקדולַאז
313 

 129 -- ףַארג ,יקסיָאמַאז
 92 ,91 ,51 -- גרעבדנַאז
 158 --- דוד-םייח גרעבדנַאז
 289 --- היעשי גרעבדנַאז
 303 -- תור גרעבדנַאז

 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 303 -- .י םייהקַאז
 ,300 ,281 ,179 ,159-150 ,25 -- קחצי סקַאז

0, 389 
 200 -- טרוק סקַאז
 151 -- המלש סקַאז

 246 ,62 ,35 -- ןָאמָאלַאס רעצלוז
 210 -- לקיציא ןַאמסוז
 348 --- דירפטָאג רעלגיז

 277 ,203 --- דוד לדייז
 ,291 ,209 ,35 --- (יקסוָאגרַאמ) רענװַָאר לדייז

26 
 303 -- דוד ןַאמרעדיײיז
 310 -- סקַאמ ןַאמרעדיײיז
 328 -- גרעברעבליז
 28 -- וװדַא ,.ה גרעברעבליז

 304 ,184 -- לוונייז סטרעבליז

 172 -- השמ ןַאמרעבליז

 204 -- םַאדַא רעגניז
 304 -- השמ דניקסיז
 96 -- גרעבמירט ןופ דניקסיז

 305 ,204 ,233 ,212 ,69 -- הרמיז דלעפגילעז

231 

 306 ,205 ,26 -- ןָאעל ןַאמלעז

 210 -- באז יקסניטָאבַאשז
 262 -- יקצינרַאשז

 124 -- ר"ד ,םייח יקסוװָאלטישז
 123 -- ווַאלסידַאלוװ יקסנעלעשז
 13 -- ןַאמרעה יקסנישזעשז

 377 --- ףסוי דיסח
 22 --- רימידַאלוװ ץפח
 228 ,320 ,174 ,172 -- ַאשַאי ץפח

 161 -- (יבר רעצישזדָאמ) לארשי בוָאס
 (יבר רעצישזדָאמ) רזעלא הידידי לואש בוַאט

-- 28, 160--163, 206 
 132 -- ר"ד ,ריאמ רעבּוַאט
 281 ,206 -- ןַאמָאר גרעבנעטָאט
 206 -- קירנעה םָאט
 364 --- רַאזעצ ןָאסמָאט
 306 -- רעדנַאסקעלַא ןַאמצנַאט

 142 -- ַארוטרַא ינינַאקסָאט
 307 -- וװַאלסינַאטס טפַאט



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 282 --- קַאשז ָאברַאט
 179 --- ר"ד ,הירא רעװָאקַאטרַאט

 160 -- (יבר רעווילַאק) קיזייא-קחצי ביוט
 177 --- זיוהנביוט
 125 -- בייל שטיוװָאברוט
 ,220 ,218 ,194 ,80 ,76 -- טנומגיז ווָאקרוט

1, 2317, 341, 342, 391 

 ,242 ,170 ,110 ,80 ,52 ,43 -- סַאנָאי ווָאקרוט
9, 2303, 364 

 80 ,54 = קחצי גרעבדורג-ווָאקרוט
 307 -- וװַאלסישטעימ שרּוט

 308 ,307 ,124 -- עילע םיובלטייט
 215 -- וװַאלסעלָאב ַאיליט
 208 --- ףסוי עּפּפָארט
 308 --- ַאיָאז ַאקצָארט
 308 --- עלהיח יקסניקַארט
 308 -- לקנעי יקסנאיּפורט
 213 -- .י .י קנורט
 203 --- .א וװָאקַאיטערט
 356 ,2179 ,123 -=- רטָאיּפ יקסווָאקיישט
 68 --- לואש יקסווָאכינרעשט

 2384 ,141 ,140 ,129 ,138 -- ףסוי םיכַאָאי
 58 ,52 == .י שטיװָאמיכַאָאי

 258 --- המלש ןָאזסַאדַאי
 259 -- ןַאמרעה רעקווָאלדַאי

 282 -- ףעזוי יקסבמעשזַאי
 252 -- וװַאלסישזדז יקצעמיכַאי
 257 ,184 --- לקייח יקסװָאנַאי
 56 ,52 -- .ׂש יקסווָאנַאי
 227 ,309 -- ףעזוי יקסבמעשזטסַאי
 309 -- שואעדַאט ןָאזלעסָאי
 209 --- רסיא-םהרבא שטיוװָאקסָאי
 309 -- ןושרג עּפָאי
 309 -- ןָארימ עּפָאי
 68 --- שאוהי
 230 ,198 -- יולה הדוהי

 246 -- יקצידוי
 98 --- זעוב גנַאי-ץיװגנוי
 201 -- ישזעי טָאדנַארוי
 161 -- רערימזָאק לאקזחי
 309 ,174 -- ר"ד ,דוד קינבַאװדעי
 209 -- טסענרע יקצילדעי

 209 -- שריה יקסנעלעי
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 21 -- קירעדירפ יבָאקעי

 207 -- ירצונה ושי

 117 -- .נ ןינַאכ
 310 -- עילומ סענַאכ
 120 ,68 -- בקעי ןהכ
 246 -- הקבר הנהכ
 310 -- ןושמש ןיקייכ
 157 ,156 ,155 -- ףסוי (דלח) שטיוועינדָאלכ

 145 -- םהרבא ץכ
 310 -- טרעבלַא ץכ

 310 -- .י ץכ
 310 -- (סָאקרַאמ) יכדרמ ץכ
 311 --- עילָאּפ ץכ

 311 -- ַאטַאנער ץכ

 311 -- ףעזוי יקסנישובַאל
 23 -=- קרַאמ ירווַאל
 117 -- .א רעפוַאל
 138 --- רָאדיזיא ַאטטָאל
 227 -- רָאטקיוװ ָאלַאל
 324 ,250 --- יׂשזעי שטיװעלַאל
 311 == רַאהטָאל לעּפמַאל
 312 -- ר"ד ,ַאנעלעה וַאדנַאל
 2312 -- ירוי ר"ד ,בייל וַאדנַאל
 312 -- וװַאלסינַאטס וַאדנַאל
 13 -- ר"ד ,לאומש ןיּפַאל
 391 -- ַאגעװ עד עּפָאל
 185 -- ַארָאנַאעל סקַאל

 125 -- ךורב יקצַאבול

 212 -- עלערעב שטיווָאוול
 160 -- רעוועשטידרעב קחצי יול
 69 -- לקייח יקסנול
 313 ,212 -- ר"ד ,קַאזיא טסול
 40 -- (שודקה י"רא) קחצי ַאירול
 82 -- (ל"שרהמ) המלש ַאירול
 ,184 ,172 ,169 ,168 ,167 ,24 ,22 -- ָאעל ווָאיל

3, 2286, 261, 285, 292, 313, 314, 359 

 341 -- יּפעּפ ןַאמטיל
 223 -- .ה ַארעטיל
 399 ,203 ,39 ,38 ,23 =- שרעה קיווייל
 320 -- דוד טכיל
 314 ,132 -- בקעי ןַאמרעטכיל
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 94 -- םחנמ רעדניל
 268 -- קעשיצנַארפ קניל

 207 ,124 ,82 -- םהרבא ןיסעיל
 215 ,2314 -- ךורב ןַאמטפיל
 215 -- קחצי ןַאמטפיל
 218 -- השמ ןַאמּפיל
 201 -- השמ:םייח יקסּפיל
 202 -- השמ ץישּפיל
 311 -- ץנַארפ טשיל

 187 -- קחצי ןדמל

 315 -- קירנעה רעגידנעבעל
 315 ,295 --- טנומגיז יקצינדעל-ןַאמרעדעל

 316 ,157 -=- םייח וועל

 339 -=-- יקסווָאדנַאװעל
 153 ,67 ,35 -- סיול יקסווָאדנַאװעל
 216 -- רָאדיזיא קַאװעל
 216 ,233 ,203 -- תור שַאיוװעל

 317 -- ינָאט ןיטיוועל

 251 -- ןָאעל עטיוועל

 2231 ,227 ,25 -- ר"ד ,ןושרג ןיוועל

 52 -- עילָאװ ןיוועל
 157 == טנומגיז ןיוועל
 209 ,68 --- סינּפיק-ןיוװעל
 321 ,213 -- םהרבא ןָאסניוװעל

 250 ,217 -- דרַאנרעב ןַאסניוװעל

 218 ,217 -- ַאבויל (יקציווָאלבוז) יקציוועל
 52 -- ךרב שטיוװָאקוועל
 218 -- לטָאמ יקצישטנעל

 24 -- ליאכימ ווָאטנַאמרעל

 319 -- ףעזוי רערעל

 94 --- לאיחי רערעל

 274 -- סענגַאמ
 219 -- ַאינַאט רעגנילדָאמ

 270 -- וװַאטסוג רעלהַאמ

 325 --- עזַאמ
 220 -- ַארַאברַאב עװלַאמ
 274 -- ַָאנידרַאנרעב ירַאנילַאמ

 381 -- .ֹוו יקסוװעשילַאמ
 267 ,2320 ,174 -- והילא ןיקלַאמ

 221 ,320 -- קחצי ןַאמ
 391 ,383 ,124 ,121 -- קיציא רעגנַאמ
 68 -- .צ .מ הנַאמ
 207 -- בייל ינַאמ

 ןלוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 387 ,362 ,326 ,133 -- ווַאלסינַאטס ָאקשוינָאמ
 321 -- לאפר עננַאמ

 45 -- לושז ענעסַאמ
 33 --- םהרבא וּפַאמ
 290 ,279 ,323 == סואעדַאמַא גנַאגפלָאװ טרַאצַאמ

 267 -= םַאדַא-ןַאי שטיװעקַאלקַאמ

 321 -- ַאיפָאס רַאמ
 322 -- ַאקנערַאס ַאגרַאמ
 291 -- רעדנַאסקעלַא ןעטרַאמ
 322 -- בָאקַאשז רָאמרַאמ
 322 -- ַאילוי ַאקצערַאמ
 222 -- ףלָאדור יקצערָאמ

 210 -- ץרּפ קערַאמ
 322 -- אנילַאה שטיוװָאקרַאמ

 272 ,341 ,212 -- ץרּפ שיקרַאמ
 123 -- רטָאיּפ יקסנישַאמ
 209 --- לרעב רעילומ

 323 ,322 == בוקַאי דנומ
 דד -- ָאטינעב ינילָאסומ

 158 ,153 -- טסעדָאמ יקסגרָאסומ
 223 -- השמ-םהרבא סעקשומ
 323 --- עמולב לעבואס-סעקשומ

 318 --- רערומ
 324 -- ןַאעל ךַאבסלעטימ
 353 ,286 ,21 ,20 -- (שוירַאד) סוירַאד ָאיימ
 202 -- ןמחנ ליזיימ

 243 -- שואעדַאט רענזיימ
 221 -- יצירוַאמ לעזיימ
 172 -- שטיװַאנַאװיא לאכימ ווָאליַאכימ
 ,266 ,138 ,72 -- ווַאלסישטעימ שטיװָאלַאכימ

0, 381 
 ,289 ,254 ,246 -- רעדנַאסקעלַא יקסווָאלַאכימ

0, 3266, 3523, 254, 358, 401 
 372 ,296 -- המלש סלעָאכימ

 277 ,240 -- .ּפ יקסװָאקַאלימ
 187 -- ףסוי טעלימ

 91 -- בקעי רעלללימ

 324 -- וװַאלסישטעימ ץנימ
 324 -- דלָאּפָאעל רעצנימ
 210 ,67 ,62 -- סחנפ יקסווָאקנימ
 191 -- םַאדַא שטיוועקצימ
 13 -- לסָאי קעטָאלמ

 203 -- בייל ךאלמ

 ,348 ,296 ,210 ,269 ,35 -- לימע יקסראנילמ

6, 358, 264, 275, 384 



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 200 -- ץטעמ

 52 -- קחצי טסידָאלעמ

 324 -- דערפ ַאטסידָאלעמ

 325 ,292 -- ןָאעל ווװָאדעמַאלעמ

 356 ,227 ,269 -- קירגעה רעצלעמ

 398 --- .ש רעצלעמ

 326 ,325 == םיכַאָאי ןָאסלעדנעמ

 ,78 ,51 ,46 -- סקילעט ,ידלָאטרַאב-ןָאסלעדנעמ

3, 124, 1233, 1238, 153, 181, 184, 231, 

2, 304, 311 

 157 -- עלעדנעמ

 327 ,326 -- קירנעה גניסעמ

 227 ,326 -- וװַאלסישטעימ גניסעמ
 327 -- ַאיצילעפ גניסעמ

 327 ,13 -- ןַאמָאר גניסעמ

 355 -- בקעי רעסעמ

 338 -- ןיטרַאמ קיסרעמ

 241 ,97 -- (רעדָארב) לרעב תוילגרמ

 203 -- לַארנעג ,עליבָאנ
 328 ,210 -- עזָאר ןַאמלעדַאנ

 240 ,122 ,67 ,61 ,35 --- דוד יקסווַאקַאװָאנ
 241 -- קחצי קישזָאנ
 213 ,82 -- דוד-שרעה גרעבמָאנ
 ,350 ,201 ,289 ,226 -- טנומגיז יקסויָאקסָאנ

293 
 328 -- יבצ קעטסרַאּפַאנ
 55 -- השמ ןַאמלעדונ

 169 -- רעגרעביונ
 3230 ,329 -- ןַאירַאמ ךייטיונ
 227 -- ר"ד ,קירנעה םיובסונ
 160 -- רעװעלסַארב ןמחנ
 356 --- ןַאי יקסגיווינ
 109 --- םהרבא ןַאמיינ
 206 -- .מ .י ןַאמיינ
 43 -- ךלמ טַאטשיײנ

 28 -- ווַאלסינַאטס יקסמָאדַאיװעינ

 286 -- קחצי םיובנעסינ
 293 ,270 ,219 ,133 -- רוטרַא שיקינ
 206 -- ּפיליפ ירענ

 330 --- שטיװַאנַאטַאס
 28 -- .י קישטיײװַאלַאס

 13 -- וודַא ,םהרבא ןָאמָאלַאס

23 

 52 -- עיניּפ עבלַאס
 213 -- קיזייא גרעבמַאס
 210 ,200 ,78 ,21 ,20 -- ראזַאל יקסנימַאס
 320 --- .ל יקסוװוָאלָאקָאס

 78 -- ָאלבַאּפ עטַאסַארַאס
 15 -- בד ןדס
 2371 ,370 -- ר"ד ,.נ ןילדרעווס

 72 --- ץנַארפ יײּפוס

 318 ,294 ,126 ,125 -- םהרבא רעוועקצוס
 318 --- לחר רעוועקצוס

 ,331 ,2320 ,211 ,27 ,13 -- בקעי שטיוװָארוס
2, 352 

 323 -- (סירָאמ) השמ שטיוװַארוס
 296 -- ןַאמָאר יקסווָאקטַאטס
 264 -- ןילַאטס
 2399 ,260 -- ַאגלָא ַאװָאּפלַאטס

 216 ,205 --- דלאּפָאעל יקסווָאקָאטס
 290 -- ַאשָאנוי יקסוואּפמעטס
 201 -- ףלָאדור לעבָארטס

 353 ,206 ,73 --- רָאגיא יקסניוװַארטס
 271 ,172 -- דוד-לאוי ןַאסניוועל-יקסנושַארטס
 322 --- דלָאּפָאעל סקירטס

 3323 ,233 ,212 -- וועל וואקאיריביס

 267 ---ינָאטנַא יקסרָאקיס
 223 --- עזָאשז ַאריעקיס

 ,222 ,111--164 ,69 ,61 ,28 -- ןושרג ַאטָאריס
3, 240, 312, 2334, 371 

 224 ,2233 ,69 -- אנעלעה ַאטָאריס

 250 -- ָאעל ַאטָאריס
 191 --- שוילוי יקצַאוװָאלס
 212 -- .ש יקצולס

 ,261 ,256 ,118--112 ,69 ,25 -- םהרבא ּפעילס
2, 207, 218, 263, 289 

 273 ,370 -- םירפא קַאּפעילס

 33 -- ץרפ ןיקסנעלָאמס
 260 ,348 ,294 -- ףעזוי שטיווָאדימס
 227 ,224 ,213 -- .ז שטיוװָאלַאגעס

 391 -- ַארַאלק שטיוװַאלַאגעס
 158 ,152 -- לימאק-לרַאש סנַאס-ןעס

 259 ,56 -- םולש ַאדנוקעס
 291 ,209 ,62 ,35 -- (רעזלעב) ןסינ קַאוויּפס

 324 -- דרַאשיר ַָאריּפס
 334 -- קעלוי יקצינטַאקס
 28 -- ַארוגָאנרבערס
 23 -- יכדרמ רתס
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 172 --- ףלאוו ןַאבע
 336 ,3235 ,324 ,257 ,28 ,23 ,13 -- קחצי לעדע

 218 --- המלש רעגניטצ
 326 -- ַאזָאר ןיקטע
 326 --- ווַאלסידַאלװ םוַאבלע
 326 -- לאומש םיובלע
 140 -- ןיגינעק ,טעבַאזילע
 326 -- שטיווָארָאנילע
 236 ,156 == םַאדַא ןַאמלע
 228 -- ַאשימ ןַאמלע
 71 --- שזעימיזַאק דרַאלגנע
 327 -- ןועמש רעדנעלגנע

 274 ,251 ,187 ,27 ,20 -- לאוי לעגנע
 227 -- ַאדיא טסעוורע
 67 -- רעדנַאסקעלַא רעלסרע
 97 -- באז"ןימינב ץנַארקנערע

 299 ,164 ,140 ,88 ,77 == ָאלָאקיג ינינַאגַאֿפ
 145 ,52 --- לאכימ יקסמעדָאּפ
 327 =- ריאמ קעניבַארדָאּפ
 142 ,35 -- יצַאנגיא יקסװערעדַאּפ
 27 -- טרוק ןעלהַאּפ

 217 ,247 -- .ק .י יקסנַאנזָאּפ
 132 -- ר"ד ,לאומש יקסנגַאנזָאּפ
 124 -- .מ רענזָאּפ
 195 --- בקעי טַאּפ
 129 -- ַאנילעדַא יטַאּפ
 383 -- .ס יקסנַאלָאּפ
 290 --- ַאקציװעל-ַאקסנילָאּפ
 337 -- ןאעל ץעינַארעמַאּפ
 25 -- םֹולש יקסלָאטסָאּפ

 94 -- החמש לעטסַאּפ
 23 -- ןעדָא שָאטרַאּפ
 287 -- ָאמַאקַאשזד ינישטוּפ
 338 ,283 ,193 -- ןועמש ןַאמלוּפ

 34 -- רעדנַאסקעלַא ןיקשוּפ
 13 -- .מ שטיוװָארָאיּפ
 194 -- לַאשרַאמ ,ףעזוי יקסדוסליּפ
 279 --- דוד יקסניּפ
 203 -- ר"ד ,בייל-הדוהי רעקסניּפ

 98 ---ילַאמ ןָאקיּפ
 121 -- וװָאקינשזָאריּפ
 329 --- דערפלַא ןהָאלּפ

 ,28 -- יׂשזעי יקסרובסרעטעּפ
4 2339, 240 

,265 ,14{ 1 

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 340 ,71 -- וװַאלסינַאטס יקסרובסרעטעּפ
 211 -- רָאגע ירטעּפ
 315 -- וװָאקינשטעּפ
 112 -- ךלמ (קושטלַאקַאב) ןילרעּפ
 185 --- .א ןַאמלרעּפ
 253 -- ייגרעס וועיּפָאקָארּפ
 340 -- היעמש םורּפ
 342 ,241 ,26 -- המלש טנעמַאזירּפ
 391 ,202 -- בקעי רעגערּפ
 ,124 ,82 ,68 ,25 ,117 -- שובייל-קחצי ץרּפ

71, 195, 202, 226, 221, 230, 289, 294, 
4, 347 

 ,244 ,343 ,242 ,17 ,15 -- רכששי רעטַאֿפ
25 

 347 ,346 ,33 -- קחצי-לאומש רעטַאפ

 247 -- ר"ד ,ןיצרַאמ רעגלָאפ
 354 ,248 ,2233 -- ַאלָאל ןַאמלָאפ
 348 -- אניל ַאקסווָאקלאפ
 348 -- ַאנינַאי רענפעה-רעילימאפ
 229 == טַאטוּפעד ,לשעה ןייטשבראפ
 185 -- .ל סקופ
 140 ,129 -- טרעבָאר סקופ
 166 ,142 -- ר"ד ,םלעהליוו רעלגנעווטרופ
 250 ,349 ,248 -- םַאדַא יקסנַאמרופ
 250 -- יבָאב רעלדיפ
 262 == ַאיליל ןַאמלעדיפ
 ,306 ,286 ,212 ,254 -- שזָאגעשזג גרעבלעטיפ

7 2299, 2350--353 
 ,154 ,124 ,123 ,28 ,25 -- לארׂשי סישיווייפ

19--189 
 353 -- ַאדרַאװדע ןייטשנייפ
 354 -- ַאניגער ןייטשנייפ
 354 -- ָאדרַאנרעב רעייפ
 354 -- טנומגיז גרעברעייפ
 354 -- ַאזָאר רעפייפ
 97 --- בקעי ןַאמכיפ
 355 -- קיוודול ּפיליפ

 247 -- רעדנַאסקעלַא ץיליפ

 355 --- ַאװָאיל לעקניפ

 25 -- הימחנ ןייטשלעקניפ
 355 -- ףסוי טוַאהשיפ
 217 -- ןָאזשיפ
 335 -- קירנעה ןַאמשיפ



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 152 -- םהרבא לעשיפ

 182 -- ףסוי רעשיפ
 269 ,356 -- ידַאקרַא ָאטַאלפ

 72 --- קירעדירפ ָאטָאלפ
 356 -- ַאטוי רעטסַאלפ

 258 ,357 ,356 --- וװַאלסישטעימ םוַאברעדילפ

 400 ,397 ,266 ,71 --- לָארַאק שעלפ

 13 -- ר"ד ,יענדיס רעטַאפ-רעדיעפ
 358 -- ַאינַאפעטס ןייטשנעטלעפ

 218 -- ןַאמרעה ןייטשגינעפ
 283 ,272 ,86 -- קיציא רעפעפ
 156 ,155 --- .ה רעפעפ
 258 -- לבייל גרעבנעטשרעפ

 358 --- םייח ַָאקשרעפ
 339 --- לאכימ ָאקשרעפ
 259 == וװַאלסינַאטס ָאקשרעּפ
 359 -- הרש ָאקשרעפ
 259 -- קעלוי טנָארפ

 140 -- רסיק ,ףעזָאי-ץנַארפ
 68 ,64 -- ןועמש גורפ
 79 --- רַאקסָא דירפ
 260 ,359 --- רעדנַאסקעלַא דנַאלדירפ
 142 -- יצַאנגיא ןַאמדירפ
 261 ,260 -- ןָאמָאלַאס ןַאמדירפ

 ,340 ,255 ,246 -- ןָאנעז ןַאדרַאװ-דלַאוװירפ

4 400 
 299 --- בקעי-ריאמ דיירפ
 360 =- אלעבַאזיא ַאקסוװָאנסָאס-ןַאמיירפ
 260 -- ריאמ לעקנערפ

 172 ,97 --- םיקילא רעזנוצ
 94 -- אניגער רעקוצ
 213 -- ךורב ןַאמרעקוצ
 202 -- ןרהא ןילטייצ

 261 ,174 -- ןָאעל ןילטייצ

 314 =- החּפשמ-ןילטייצ

 361 ,174 -- ר"ד ,.א רעלבמיצ

 361 -- םייח ןַאמרעמיצ
 362 -- בקעי ןַאמרעמיצ
 362 -- ַאירַאמ ןַאמרעמיצ
 326 ,252 == קניצ
 362 -- ןַאילימיסקַאמ רעוושרענטנעצ

 262 ,246 -- בוקַאי ןַאגַאק
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 262 -- וװַאלסישטעימ יקסװָאנַאכָאקזןַאגַאק

 263 -- סקילעפ יקסנַאכָאקזןַאגַאק
 263 --- ףלָאדור ןַאגַאק
 213 -- םירפא יקסוָאנַאגַאק
 207 ,124 ,123 -- ןושמש ןַאהַאק
 363 --- םירמ יקסרַאוָאק

 142 --- ָאלבַאּפ סלַאזַאק

 242 ,286 -- ווַאלסינַאטס ָארוזַאק

 196 --- ועיַאטַאק
 263 -- ןועמש קעשַאטַאק
 ,177 ,173 ,5ג -- עקרעמש יקסניגרעשטַאק

4, 399 
 215 ,192 ,140 --- טסענרע ךירדירפ ךָאק
 ,358 ,329 ,253 ,252 ,28 -- ילע יקסנַאכָאק

264 

 264 -- לעװַאּפ יקסנַאכָאק

 297 ,265 ,355 ,98 -- עלעסָאי יגדָאלָאק
 129 -- סקַאמ קעבלַאק

 265 -- ַאנילַאה שטיוָאנַאמלַאק
 265 --- ּבוקַאי יקצעלַאק
 265 --- עינַאפ ןײטשּפע יקסנָאימַאק
 192 -- השמ-םהרבא יקסנימַאק
 291 ,263 ,218 ,191 --- ַאדיא יקסנימַאק

 ,283 ,194 ,192 ,191 -- לחר"רתסא יקסנימַאק

238 
 ,221 ,199--190 ,26 ,23 -- ףסוי יקסנימַאק

7, 316, 2329 
 266 -- ַארַאלק סודרָאג-יקסנימַאק
 266 -- דרַאנרעב רעכאמלעּפמַאק

 2366 -- .פ רעכאמלעּפמַאק
 ,316 ,250 ,219 ,208--200 ,26 -- ךענעה ןָאק

28 

 261 ,336 -- שרעה-בקעי ןָאק
 29 --- ַאירַאמ ַאקצינּפָאנָאק
 2317 -- ןָאעל רָאטנַאק

 267 -- רעדנַאסקעלַא שטיוװָארָאטנַאק
 214 -- ָאדערפלַא ילעסַאק

 28 -- טָאגרַאמ לַאטּפַאק

 200 --- גרָאעג ןַאלּפַאק
 83 --- .נ .ח ןַאלּפַאק

 367 --- בייל ןַאלּפַאק

 361 = חספ ןַאלּפַאק

 125 -- דוד יקסנַאלפַאק-ןַאלפַאק
 368 -- ףעזוי רעלּפָאק
 368 -- ַאדנַאװ ַאקצעּפָאק
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 213 ,204 -- רעטלַא ענזיצַאק
 368 -- דוד ןַאמצַאק
 213 ,94 ,92ג ,90 ,89 -- קחצי ןָאסלענעצַאק
 206 =- ָאמָאקַאשזד ימיסַארַאק
 263 ,11 == טנומגיז יקסנישַארַאק
 164 -- ָאקירנע ָאזורַאק
 320 --- ילעטרָאק

 325 ,81 --- ר"ד ,שונַאי קַאשטרָאק
 187 ,180 -- אנינח יקסוװעשטרַאק
 ,290 ,37 ,36 -- אנינַאי עדייװ-שטיווָאלערַאק

215 
 369 -- קירעדירפ יקסווָאשַאק
 46 -- לוַאז ןיטרַאװק
 126 ,125 -- .א יקסווָאזוק
 369 -- בייל ץעינזוק
 32 -- שרעה-לאומש יקסרַאטוק

 52 == עטנ רענטוק
 220 ,213 == השמ קַאבלוק

 299 -- ןיטסּוַאפ יקסנישטלוק

 315 -- ףמַאקנעלוק
 392 -- ָאנילעצרַאמ ןיצַאי-טנַאמוק

 369 -=- ןַאמרעה קָאמוק
 269 ,361 --- דוד יקציוועסוק
 370 ,204 -- בקעי יקציוועסוק
 ,290 ,240 ,165 ,156 ,155 -- הׂשמ יקציוועסוק

4, 337, 310, 371, 272 
 143 -- ייגרעס יקציוועסוק
 373 ,369 -- החמש יקציוועסוק
 277 --- רעּפּוק
 286 -- ַאּוסנַארפ ןערעּפוק
 373 -- ןושרג קַָאטשרעּפוק
 94 -- םהרבא ץרוק
 273 -- המלש סעשוק

 374 -- לאלצב רעלטסניק

 374 ,354 ,319 -- ךורב רעלטסניק

 28 -- יקצישוא-סינּפיק

 ,201 ,99 ,78 ,69 ,46 ,21 -- םחנמ סינּפיק
09--215, 218, 226, 227, 233, 290, 292, 
5, 312 

 374 -- ר"ד ,דלָאנרַא ןוארבשריק

 227 -- .וודַא ,טָארשריק
 196 -- ץירפ דנובַאלק

 145 == רַאקסָא גרעבניילק

 274 --- רָאדָאעט ןַאמניילק
 374 -- לדנעמ יקצינילק

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 374 -- הקבר יקצינילק

 275 -- לאומש ןייטשווָאקנילק

 210 -- שוילוי לעגנעלק

 275 ,198 -- (לעוװוַאּפ) לוַאּפ יקצעלק
 2320 -- הסדה ןיטסעק
 2175 ,312 ,45 -- ןַאי ַארוּפעק
 350 == ףסוי שימרעק
 221 ,229 -- רָאטַאנעס ,השמ רענרעק
 202 -- .ב ַאקטַארק
 227 -=- ווַאלסינַאטס קיטשמַארק
 2355 ,145 -- לאינד יקסווָאקַארק

 191 -- יצַאנגיא יקסנישארק
 269 -- םהרבא לעגירק

 299 --- ץירפ רעלזיירק

 277 ,376 ,303 ,254 --- םלעהליוו לַאטשירק

 356 -- שטיװעלַאטשירק
 237 --- ַאיליצעצ רעווערק

 ,313 -- (גרעבדלָאג) עקרעזייל רעצינעמערק
0, 404 

 227 --- עינוב שטיוואניבַאר
 129 -- השמ ׂשטיוװָאניבַאר
 200 ,23 -- השנמ הניבר-שטיווָאניבַאר
 272 ,63 -- .י .ר שטיוװָאניבַאר
 226 -- ווַאטסוג יקסוגָאר
 138 -- רעיּפ-קַאשז דָאר
 226 --- ידנעמ ןַאדָאר
 225 ,205 -- ךלמ ששיװַאר

 3353 ,206 ,254 ,13 -- סירָאמ לעװַאר

 361 ,291 -- המלש ץעװַאר
 277 -- בייל-ךורב יקסווָאזָאר
 23 -- המלש יקסוװָאזָאר

 323 =- ןרהא ןירַאמזָאר
 377 -- ןַאמרעה רענזָאר
 271 -- ישזעי רענזָאר
 ,2311 ,266 ,264 ,260 ,255 -- ידע רענזָאר

7, 328, 318, 279, 393 
 379 ,377 --- ידלָאּפ רענזָאר

 193 -- דלָאנרַא עזָאר
 379 -- יצַאנגיא םּוַאבנעזָאר
 13 -- לעומַאס םוַאבנעזָאר
 368 ,165 ,46 --- עלעסָאי טַאלבנעזָאר

 28 -- ר"ד ,.י טַאלבנעזַאר



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 279 -- סירָאב גרעבנעזַאר
 380 -- .י ןייװנעזָאר
 280 --- .א לַאטנעזָאר
 289 -- הוח ברַאפנעזַאר
 62 ,68 -- .מ דלעפנעזָאר

 380 -- ריאמ בישנעזָאר
 55 --- בקעי םוַאבטַאר
 2380 --- לָארַאק זוַאהטַאר

 382 ,381 -- לסָאי-םהרבא גרעבנטַאר

 392 -- דוד גרעבנטָאר
 381 -- השמ גרעבנטָאר
 282 ,381 ,12 -- ןבואר ןײטשנעטַאר
 52 --- ַאװַאלסינַארב טַאטשטָאר

 328 -- קעציוו ןײטשטָאר
 258 ,216 -=- ייגרעס ווָאנינַאמכַאר
 141 -- ןעמָאר ןַאלָאר

 382 --- ןבואר רעללָאר
 174 -- רייד ,םַאר
 111 --ַאלענ טסָאר
 282 ,282 ,294 ,13 -- קערַאמ קַאר
 37 ,36 -- ַאקיװָאדָאל ַאקָאר
 383 ,124 ,29 ,26 -- ץרעה ןיבור
 384 -- קחצי ןיבור
 384 -- ַארָאד ַאניבור
 152 ,132 ,45 -- ןָאטנַא ןייטשניבור
 287 ,386 ,285 ,284 --- רוטרַא ןייטשניבור
 287 ,361 ,246 -- לאפר ןייטשניבור

 288 ,387 ,316 ,232 ,202 -- הׂשמ ווָאנידור
 28 -- ַאקטנַאשזור
 53 -- .ח יקסווָאקמור
 259 ,219 ,172 -- ףסוי יקסנישמור
 333 -- טרעבלַא לעסור
 169 -- ןַאמרעה רעדיר
 289 ,388 ,282 ,52 --- רָאדָאעט רעדיר
 306 ,299 --- רטָאיּפ לעטיר
 207 ,177 --- םייח דנַאברעטיר
 ,124 ,123 ,98 ,82 ,68 ,39 ,22 --- םהרבא ןעזייר

8, 2230 
 125 -- ןמלז ןעזייר
 140 ,129 -- סנַאה רעטכיר
 389 -- .* רעטכיר
 393 == ָאגוה ןַאמיר
 67 ,20 -- יַאלָאקיג ווָאקַאסרָאק-יקסמיר

 ,159 ,95 ,89 ,43 -- ר"ד ,לאונמע םולבלעגניר
5, 2843, 329, 328, 350, 379 
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 289 --- עינָאס קידטכער
 390 --- קחצי םואבנער
 218 -- רעלסער

 391 ,290 ,382 ,26 -- לארׂשי שטיוװעיַאש
 326 -- רָאדָאעפ ןיּפַאילַאש
 ,303 ,216 ,253 -- וַאלסישטעימ יקסוועלַאש

8, 382 
 196 -- ירטימיד שטיווָאקַאטסָאש
 220 -- .ב ריפַאש
 225 -- ןַאיצילעפ יקסּפָאש

 289 ,358 ,219 --- קירעדירפ ןעּפָאש
 392 == ווַאלסינַאטס יקסנַארפַאש
 392 ,266 == טנומגיז ץַאש
 319 ,61 -- ךורב רָאש
 23 -- דוד רָאש
 98 -- השמ רַאש
 372 ,239 ,2231 ,229 --- .פָארּפ ,השמ רָאש
 254 -- יכדרמ רָאש
 392 --- המלש ףרַאש

 392 --- רָאדיזיא יאתבש
 389 ,358 ,219 ,221 ,123 ,46 -- ץנַארפ טרעבוש
 292 ,281 -- שרעה רעגָאוװש
 392 =- לארשי רעגָאװש
 393 --- עָאי ןיײיטשצרַאװש
 393 --- המלש ןַאמלוש

 ,395 ,294 ,392 ,255 ,254 -- ווַאלסינָארב ץלוש
206 

 396 ,395 ,293 --- קירנעה ץלוש

 395 --- טגומגיז-ףעזוי ץלוש

 396 ,395 --- ןָאעל ץלוש

 396 ,395 --- לאכימ ץלוש

 396 -- ַאבוק ץלוש
 395 =- המלש ץלוש

 391 ,263 -- לארשי רעכַאמוש
 46 -- טרעבָאר ןַאמוש
 52 -- דוד לעבוטש

 324 ,312 ,291 ,250 -- דרַאװדע ןַאמרעיוטש
 397 ,396 --- השמ ץילגיטש

 397 -- דרַאװדע רעגרעבנייטש
 397 -- .י לצרָאװנײטש
 149 ,19 -- ר"ד ,ָאעט לעגנעטש
 397 --- םוחנ םייהנרעטש
 111 ,107 ,106 -- בייל"השמ דלעפנרעטש
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 107 -- על'הרש דלעפנרעטש
 253 ,304 ,139 ,72 -- ןַאהַאי סוַארטש
 398 ,350 --- םַאדַא גרעבמַארטש
 124 ,22 -- בקעי רעפייש
 401 -- ןָאעל רעליש
 ,335 ,295 ,286 ,252 -- לָארַאק יקסווָאנַאמיש

3, 390 
 315 -- עשזור סעוס-רעלדניש
 327 ,38 --- דלָאנרַא ןַאמפיש
 204 -- ר"ד ,קחצי רעּפיש
 298 -- דערפלַא ץיש
 329 -- שזעימיזַאק יקסרָאקיש
 122 == שטיוװָאנַאמָאר ירָאגירג ַאמריש
 155 ,154 -- םהרבא יקסנָאלש
 217 -- בייל-הירא גרעבסָאלש

 ,261 ,223-216 ,167 ,28 ,26 -- קחצי גרעבסָאלש

5, 3284, 398 
 218 -- ַאזיל גרעבסָאלש

 218 -- (סוקיּפ ילַאמ} ַאינַאמ גרעבסָאלש
 398 = ַאשימ גרעבסָאלש

 217 -- ןתנ גרעבסָאלש

 218 -- ַאינָאס גרעבסָאלש
 398 --- ןַאמָאר גרעבסָאלש

 ,213 ,2023 ,157 ,97 ,82 ,18 ,17 -- םכילע-םולש

241 
 398 -- ןַאפעטס ןרָאקכיילש
 169 -- ןָארַאב ,ךַאבנעפילש

 161 -- ןמלז המלש

 399 --- ַאינעגּוע שטיוועלומש

 207 ,24 -- ימענ רמש
 391 ,157 ,68 -- ןמלז רואינש

 ,305 ,225-224 ,203 ,29 ,24 -- הׂשמ רואינש
216 

 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ ,י

 299 -- ַאנילּוַאּפ רעדיינש
 316 ,362 ,252 == רַאקָאטָא קישטוועש
 399 -- ןָאעל רעטכעש

 399 --- עלערעּפ רעטכעש

 ,268 ,274 ,142 ,38 ,21 -- דָאלנרַא גרעבנעש

200 
 399 --- .מ רעקנעש
 399 -- קעדערפ רעקנעש
 23 -- םַאיליװ ריּפסקעש

 400 -- דערפ רעש
 400 -- קירנעה גנירעש
 287 ,274 -- ןַאמרעה ןעכרעש
 400 -- קחצי ןַאמרעש
 290 ,242-236 ,65 --- סחנּפ ןַאמרעש
 400 -- ַאזיא יקסוועשערעש
 401 -- ענער ּפָאקנעצַאּפש
 401 --- םַאדַא קַאּפש
 401 -- ַאנילוַאּפ ןרָאּפש

 56 ,53 ,52 --- היעשי לעגיּפש
 53 --- ַאװע לעגיּפש
 52 -- ריאמ רעכַאמזייּפש
 401 -- ווַאלסידַאלוװ ןַאמליּפש

 402 --- לדנעמ ןַאמליּפש
 403 ,402 -- ןבואר ןַאמליּפש

 404 ,401 -- לאומש ןַאמליּפש

 404 -- ךורב רעברעּפש
 404 -- קירנעה רעברעּפש
 404 -- ווַאלסינַאטס רעברעּפש

 117 -- רודגיבא רעצירּפש
 354 -- םהרבא קינלָאקש

 20 -- םירפא רַאילקש

 404 --- טנומגיז רַאילקש
 380 -- ץנַארפ רעקערש
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 ךיז טָאה סע עכלעוו ףיוא ,ןטנגעג ןוא רעדנעל ,ןלייט-טלעוו ןופ המישר

 ,ןלױוּפ ןופ סרעקיזומ עשידיי יד ןופ זיירק-גנוקריוו רעד טײרּפשעגסױא

 367 --- עיניסיבא
 148 -- עיזַא
 379 -- עילַארטסיוא

 300 ,257 -- ןרָאגנוא
 152 ,151 ,46 ,32 -- עניארקוא
 ,296 ,274 ,148 ,140 ,78 ,77 ,36 -- עילַאטיא

2, 2320, 3235, 355 
 ,13 ,22 ,21 ,13 -- (ןטָאטש- רַאפ) עקירעמַא

4 80, 92, 93, 132, 148, 162, 168 169, 
7, 256, 265, 266, 267, 268, 269, 281, 
2, 292, 201, 302, 304, 306, 308, 310, 
2, 313, 2315, 2329, 327, 2340, 347, 353, 
8, 3599, 364, 23617, 2369, 312, 318, 383, 
 400 ,2395 ,292ג ,31848 ,4

 386 -- ןַאטסינַאגּפַא
 148 ,51 -- עקירפַא
 ,3234 ,329 ,2327 ,322 ,117 ,12 -- עניטנעגרַא

273 

 2360 ,299 ,269 ,139 -- עיגלעב
 398 ,242 ,223 ,13 -- ליזַארב

 380 ,368 ,366 ,341 ,182 ,117 ,98 -- עיצילַאג

 370 -- עיזורג

 ,143 ,142 ,141 ,129 ,97 ,96 ,94 --- דנַאלשטיײד
9 202, 259, 264, 266, 299, 300, 310, 
1, 115, 321, 330, 350, 356, 388, 391, 
3, 298 

 77 ,51 == עקירעמַא-םורד
 400 ,373 ,372 ,314 ,132 ,112 -- עקירפַא-םורד

 315 ,139 ,97 -- דנַאלַאה

 209 --- ןילָאוו
 33 -- דנַאלסורסיײװ

 243 -- ןַאטסיקישזדַאט
 386 -- טעביט
 387 ,341 ,321 -- עיקַאװָאלסָאכעשט

 354 ,248 -- עלישט

 337 ,163 -- ןַאּפַאי
 ,14 ,52 ,49 ,28 ,27 ,24 ,23 ,22 ,13 -- לארׂשי

4, 145, 146, 148, 163, 187, 188, 194, 
6, 198, 206, 229, 262, 264, 269, 270, 
1 214, 282, 286, 287, 289, 294, 295, 
 ,322 ,321 ,2320 ,2317 ,315 ,312ג ,3110 ,0
4, 325, 228, 2329, 330, 231, 333, 335, 
6, 340, 353, 2358, 359, 360, 312, 316, 
1, 382, 383, 2388, 2392, 395, 2396, 397, 
8, 299, 400. 

 310 ,209 -- עטיל

 343 ,224 -- עיזַאלטימ
 400 ,380 --- עקיסקעמ

 148 -- ערטַאמוס
 254 --- ריביס

 267 ,325 == ןטּפיגע
 395 ,2369 ,332 ,265 ,139 --- דנַאלגנע

 392 ,380 ,310 ,280 ,279 ,261 --- עינַאטסע
 401 ,299 ,98 == ךיירטסע

 20 --- עניטסעלַאֿפ
 209 -- עילָאדָאּפ



 ןלױּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י 220

 ,74 ,71 ,42 ,20 -- (דנַאברַאפ-ןטַאר) דנַאלסור ,26 ,25 ,24 ,21 ,19 ,17 ,13 ,12 ,11 -- ןליּפ
7 28, 29, 31, 36, 31, 39, 46, 47, 50, 6 212, 211, 250, 260, 262, 264, 265, 
 ,298 ,296 ,290 ,287 ,282 ,218 ,212 ,6 רעטייוו ןוא 1

 ,337 ,325 ,324 ,320 ,317 ,312 ,308 ,7 354 --- ורעּפ
 ,364 ,361 ,360 ,2359 ,2352 ,34ג ,241 0 288 ,299 ,141 ,139 --- ךיירקנַארפ

0 316, 318, 279, 2381, 387, 391, 393, 
 ,398 ,5 372 ,368 ,2361 ,247 ,132 -- עדַאנַאק
 360 -- ןַאטסכַאזַאק

 288 ,316 ,315 ,148 --- ץייווש
 401 -- עינַאּפש 24 -- עינעמור
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 ,ךוב םעניא עטנַאמרעד ,(ןליוּפ ץוחמ) טעטש ןופ לטעצכוז

 285 ,191 ,168 ,132 ,121 ,120 ,62 -- סעדָא
 207 ,23 == שוגובַא
 360 -- ַאטַאיַאמלַא

 266 -- םַאדרעטסמַא
 224 -- ןַאשזידנַא
 360 ,343 ,325 --- ןּפרעװטנַא
 381 -- קסניביטקַא

 376 ,348 --- טשעּפַאדוב
 268 ,80 -- ַארַאכוב
 ,299 ,298 ,260 ,248 ,117 -- סערייא-סָאנעוב

0, 3110, 311, 321, 322, 354, 374, 399 
 ,140 ,1239 ,128 ,94 ,93 ,77 ,76 ,23 -- ןילרעב

83, 191, 192, 193, 201, 241, 259, 266, 
1, 301, 302, 315, 321, 325, 2326, 321, 
0 2416, 205, 2708, 280, 284, 393, 2395, 
0, 400 

 369 --- ןילקורב

 221 -- ןירב
 264 ,160 ,289 ,288 ,148 --- לסירב

 140 ,76 == ַאונעג

 350 --- קסניווד
 266 ,137 -- ַאנזערד-ןעדזערד

 382 ,309 ,296 ,80 -- דוווילָאה
 33 --- לעמָאה

 142 -- ףרָאדנעצעה

 120 --- קסבעטיוו
 ,142 ,141 ,140 ,139 ,77 ,76 ,12 ,217 -- ןיװ

3, 182, 192, 250, 268, 215, 281, 281, 

,324 ,320 ,319 ,317 ,312 ,301 ,294 ,1 
280 ,276 ,368 ,355 ,250 ,248 ,301| ,8 

 | 163 --- קָאטסָאוװידַאלוװ
 148 -- ייוועוו

 281 ,221 ,249 -- הפיח

 71 -- ווָאבמַאט
 254 -- טנעקשַאט
 249 -- זּולּוט
 370 -- סילפיט

 254 -- ןַארעהעט

 400 ,112 -- גרובסענַאהָא"

 376 ,326 ,207 ,1234 ,81 ,24 ,22 ,17 -- םילשורי

 373 -- ווָאקרַאכ
 225 --- ןָאסרעכ

 276 --- ןַאזָאל
 ,353 ,332 ,299 ,292 ,261 ,185 ,122 -- ןָאדנָאל

55, 368, 373, 377, 2380, 397, 404 
 80 --- סָאלעשזדנַא-סָאל
 295 ,332 ,202 --- לָאּפרעװיל
 293 ,2321 ,210 ,141 -- גיצּפײל

 354 -- ַאמיל

 243 -- דַאבַאנינעל

 ,68 ,28 ,24 ,21 ,20 -- גרוברעטעּפ-דַארגנינעל

3, 304, 2320, 338, 367 

 218 --- קסרָאגַאטינגַאמ
 379 -- ָאלרַאק-עטנָאמ

 ,325 ,217 ,204 ,253 ,74 ,24 ,20 -- עװקסָאמ
5, 356, 362, 372, 402, 404 
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 139 -- דַאבנעירַאמ
 374 ,302 -- ןַאלימ
 128 -- ןעכנימ
 391 ,262 ,208 ,63 -- קסנימ

 ,80 ,14 ,56 ,53 ,43 ,40 ,28 ,13 -- קרָאייוינ
9, 93, 117, 121, 143, 149, 168, 204, 207, 
2 259, 269, 313, 329, 335, 338, 348, 
9, 368, 369, 370, 279, 380, 386 

 247 -- וװעיַאלָאקינ

 354 -- עפיַאטנַאס
 354 ,248 --- ָאגַאיטנַאס

 ,289 ,286 ,249 ,246 ,203 ,202 ,143 -- וירַאֿפ
6 3117, 325, 326, 337, 338, 343, 353, 
9, 380, 386, 395, 400 

 143 -- גָארּפ

 264 -- ַאיפלעדַאליֿפ
 300 -- ןיימ םַא טרופקנַארפ

 353 -- ךיריצ
 40 --- תפצ

 287 ,273 ,64 ,63 --- ענווָאק

 ןלױוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 367 == ריַאק

 256 -- (ןרעייב) םַאק

 307 ,177 -- ןעגַאהנעּפָאק

 139 -- דַאבסלרַאק

 81 -- תואטיגה:-ימחול ץובק

 373 ,314 -- ןָאטּפײק

 393 ,362 ,334 -- וועיק

 68 -- וועינישיק

 264 ,79 == גרעבסגינעק

 354 -- ַאירַאזַאר
 373 ,302 ,34 -- ןָאד םייב ווָאטסָאר
 ד7 --- םיור
 343 ,323 -- ָאריענַאשז-עדדָאיר
 395 ,300 ,260 ,64 ,33 -- עגיר

 266 --- גרובנעטָאלרַאש
 63 -- קצַאש
 400 -- םלָאהקָאטש
 395 --- טרַאגטוטש

 ,156 ,154 ,149 ,146 ,117 ,54 -- ביבאילת
0, 191, 194, 198, 200, 204, 206, 207, 
9, 250, 252, 269, 270, 310, 313, 315, 
7, 320, 328, 3231, 333, 335, 336, 353, 
8, 306, 282, 283, 286, 395, 397 
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 ,ןלױוּפ ןיא רעטרע יד ןופ לטעצכוז

 289 ,299 ,285 ,53 -- םישטנעיװשָא-ץיוושוא
 23 = ווָאקרָאזָא
 161 -- ווָארעשזָא
 349 ,206 ,163 ,162 -- קצָאװטָא
 277 -- קינעקלָא

 404 ,402 ,223 ,257 ,250 ,50 --- ץעיװָארטסָא
 322 -- טּפַא-ווָאטַאּפָא

 384 -- ןיטנעזדָאב
 291 ,326 --- שטיװָאנַארַאב
 ,261 ,245 ,234 ,158 ,129 ,64 -- קָאטסילַאיב

2, 293, 2300, 304, 313, 328, 337, 346, 
7, 268, 281, 282, 382, 2384, 391 

 200 -- שטשָאגדיב
 347 ,186 ,182 -- ידָארב
 204 ,302 -- (שטשעשזב) קסירב
 110 ,80 -- ץעשזלעב

 390 -- ןיבמָאג
 91 -- ןיניטסַאג
 268 --- קסישזדָארג
 302 ,287 ,262 ,129 == ענדָארג

 340 == בולָאג-ןישזבָאד
 253 -- שטיװָאלינַאד
 320 -- עצישַאלַאשזד

 346 ,242 --- ןיבָארד
 300 --- שטיבָאהָארד
 363 -- יקינעקסורד

 340 -- ווענביה
 156 -- קעווּונעלעה

 275 = וװָאשעיבורה

 218 --- ךישזבלַאוו
 213 ,202 -- קסיװָאקלָאװ
 ,35 ,34 ,33 ,32 ,21 ,26 ,25 ,24 -- עשרַאװ

6 237, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51 
 רעטייוו ןוא

 328 -- ַאטרַאװ

 ,85 ,10 ,69 ,68 ,65 ,64 ,62 ,24 ,24 -- עגליוו

8, 90, 99, 117, 120, 121, 123, 125, 126, 
2, 168, 168, 172, 174, 177, 178, 245, 
6 240, 251, 254, 255, 236, 258, 259, 
0, 261, 263, 264, 261, 212, 213, 217, 
9, 280, 281, 292, 294, 296, 301, 302, 
4, 107, 308, 209, 310, 311, 313, 314, 
5, 317, 320, 228, 326, 2337, 261, 262, 
5, /36, 368, 369, 310, 313, 311, 319, 
4 387, 2389, 390, 392, 398, 404 

 346 -- ןולעיוו

 321 -- ַאקשטילעיוו
 245 -- דָארגעשיװ
 267 ,266 ,266 -- קעװַאלצַאלוװ
 363 --- קערעוו
 392 -- ווַאלצָארוװ

 382 -- עשטרעיװַאז
 382 -- יקישטשעלַאז
 249 ,323 ,246 -- ענַאּפָאקַאז
 2346 ,342 ,278 --- םישטָארקַאז
 404 -- ןימָארושז
 292 -=- רימָאטישז
 261 ,255 ,253 --- לָאיצנעיזד-לטעשז

 374 ,215 ,186 ,182 -- ענרָאט-װָאנרַאט
 380 ,294 --- לָאּפָאנרַאט

 340 -- ןּורָאט
 294 ,293 -- עצינעימיט
 246 -- וָאנַאכעשט
 ,210 ,153 ,152 ,150 ,138 -- וָאכָאטסנעשט

7, 257, 258, 299, 200, 202, 368, 380, 389 
 329 = יקיגװַארט
 204 ,277 --- קָארט
 ,305 ,282 ,163 ,159 ,90 ,89 -- עקנילבערט

8, 399, 402 

 273 --- יקסלעבול-ווָאנַאי
 2397 =- רעגַאל רעװָאנַאי
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 293 ,290 ,218 -- םלעכ

 109 ,108 ,107 -- יקינװעגַאל
 ,58 ,51 ,56 ,53 ,51 ,26 ,25 ,24 -- שורָאל

5, 90, 91, 92, 125, 150, 151, 152, 154, 
5, 156, 157, 179, 180, 181, 184, 185, 
6, /187, 201, 246, 241, 248, 256, 257, 
2, 213, 217, 218, 281, 290, 298, 299, 
0, +30, 306, 209, 312, 316, 317, 322, 
3, 326, 23217, 328, 329, 3230, 349, 359, 
0, 362, 366, 215, 382, 23823, 384, 388, 
9, 393, 399 

 397 ,309 ,204 ,293 --- עשזמָאל
 ,299 ,288 ,282 ,272 ,259 ,89 ,82 -- ןילבול

8 330, 361, 262, 262, 374, 2380 
 293 ,274 ,259 ,333 ,204 ,287 -- קצול
 313 ,202 -- עדיל

 340 -- ענּפיל

 ,182 ,83 ,80 ,76 ,753 ,51 -- ווָאװל-גרעבמעל

2, 141, 186, 246, 241, 248, 251, 232, 
6, 260, 268, 213, 215, 283, 285, 2817, 
8, 291, 294, 295, 297, 299, 309, 2310, 
2, 319, 320, 322, 323, 324, 333, 339, 
1 }3524, 355, 368, 314, 376, 382, 392, 
7, 398, 399 

 2365 ,363 ,228 ,304 ,201 ,263 ,118 --קענַאדיַאמ
 282 ,2346 ,22 -- עװעקַאמדווּוקַאמ
 163 ,162 ,161 ,160 ,29 -- ץישזדָאמ
 298 -- ווָאכעימ
 65 ,63 -- רימ
 282 ,243 -- עווַאלמ

 402 ,316 =- שטירזעמ

 263 ,362 --- קעדורגָאװַאנ
 246 ,32 -- רָאװדיװַאנ
 32 --- קסלעשַאנ

 282 ,266 ,358 --- וועשטַאכָאס
 404 ,401 -- ץעיװָאנסָאס
 260 --- קלַאוװוס
 248 ,294 ,281 --- ווָאװַאלסינַאטס

 ,262 ,305 ,293 ,215 ,266 ,22/ -- לועשַאטס
1, 292 

 392 -- םינָאלס

 373 ,310 ,269 --- ןָאגרַאמס

 ןליוּפ ןיא קיזומ עשידיי / רעטַאפ .י

 268 ,323 ,287 --- ירטס

 בדד ,318 ,310 ,308 ,304 ,296 ,209 -- רַאנַאֿפ
 185 -- ווָאטַאינַאּפ
 363 ,219 -- ןזיוּפ
 257 ,249 --- קסוטלוּפ

 257 --- ץינשָארּפ-שינסַאשזּפ
 312 -- לשימעשזּפ
 318 -- קסלַאנובירט-װַאקרטָאיּפ

 309 -- עצינטנָאיּפ
 365 ,204 -- קסניּפ
 388 ,223 -- ווָאקרטעיּפ
 289 ,218 --- קסנָאלּפ

 390 ,2384 ,2375 ,346 ,342 ,250 ,245 ,91 --- קצָאלּפ
 298 --- עשרַאװ:-עגַארּפ

 100 --- קיטישּפ

 369 =- לעווָאק
 316 -- ץינעשזָאק
 382 ,353 ,246 ,333 ,228 ,203 -- ץיװַאטַאק
 328 ,302 ,266 ,120 ,129 --- שילַאק
 319 -- יקסלָאדָאּפ-ץעינעימַאק
 367 -- עזערעב-זּוטרַאק
 162 --- ועשטרַאק
 390 ,360 ,326 ,296 ,201 -- ענטוק
 384 ,2377 ,376 ,362 ,320 ,298 ,248 ,162---ץלעק
 ,108 ,107 ,106 ,99 ,98 ,97 --- עקָארק-װָאקַארק

9 110, 111, 117, 182, 186, 248, 250, 252, 
1, 262, 264, 267, 215, 216, 281, 284, 285, 
8, 298, 299, 300, 201, 3023, 310, 312, 313, 
0, 321, 322, 324, 333, 356, 358, 360, 362, 

7, 398, 399, 404 
 237 -- קינשַארק
 363 -- ַאצינירק
 310 -- ץעינעימעשזק-ץעינעמערק

 393 ,309 ,280 ,212 ,265 ,253 1 ,50---םָאדַאר

 158 ,151 ,1350 -- קסמָאדַאר

 313 ,369 == ענווָאר

 162 == ווָאקַאר

 391 ,250 = ווָאשעשז-עשייר

 340 --- ןיּפיר

 392 --- ןישטעשטש
 404 ,340 --- ץּפרעש

 252 ,251 -- ַאלַאּפש



 ןטָאנ טימ רעדיל ענעבילקעג
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 ,יטעילוה ,טעילוה ,, ,יסת ונבר ןופ דיל סָאד,, זַא ,קנַאדעג ןפיוא ןעגנערב רָאג ןעמ ןָאק יצ

 ןופ ןעגנופַאש ןענעז רעדיל עכלעזַא ךס ַא ,ךס ַא ךָאנ ןוא י"טנערביס , ,ײּפַאלק לרעמעה ,

 וו ףיוא ייז טמענ ןעמ סָאוו ,ןעגנוניישרעד-רוטַאנ טשינ ןוא ,סמדו-רׂשב עקידעבעל

 ז עכלעזַא

 ןופ ,רעטַאמ-ןוא-ימ םעד ןופ ,בוט-םוי ןופ ןוא גָאטנכָאוװ ןופ גנַאלקסיױא רעד רָאנ טשינ

 ןוא ןעניפעג ךָאי-סנבעל ןרעווש םעד תמחמ טײקנגָאלשרעד רעד ןופ ןוא שפנה תוממורתה

 ןופ עטסיימ יד רַאפ סָאװ -- סרעפעש הנחמ עצנַאג ַא ןופ ןעגנופַאש יד ןיא רימ ןרעה

 עכעלרעהפיומוא ןוא ענעגרָאברַאפ יד ךיוא רָאנ -- טנַאקַאבמוא ןעוועג ייֵז ןענעז זדנוא

 ןוא המילש הלואג ןופ םולח םעד טמולחעג טָאה סָאװ ,קלָאּפ םענופ ןטּֿפַאשקנעב

 ןייק ,דנַאלמייה ןקידתמא ןייז וצ ,םַאטשּפָא ןייז ןופ רוקמ םוצ ןרעקוצמוא ךיז טבערטשעג

 .סיטש רעקיטכעמ ַא טימ ּפָא ָאד ןעגנילק --- לארׂשי-ארא

 טפַאשדנַאל רעשיכ'"נת ןוא רעקידלארׂשייארא רעד רַאֿפ ליפעג לפיוו ,טייקיטכעמ לפיוו

 יילגדו סנ הנויצ ואׂש,, ,"יאחוי רב, ,"הדסמ לוחמ,, יו רעדיל עכלעזַא ןופ סױרַא ןרַאּפש

 ןעגנוזעג ןבָאה רעדניק עשידיי רעטנזיוט רעקילדנעצ סָאװ ,רעדיל עכעלנע ךס ַא ךָאנ ןוא

 ןענעז רעדיל עקיזָאד יד שטָאכ ןוא .תובהלתה רעקידתמא טימ טנייה ךָאנ ןעגניז ןוא

 ,רעדניק עקידלארׂשי-צרא יד ייב ךיוא טבילַאב ייז ןענעז ,דמערפ רעד ןיא ןרָאוװעג ןפַאשעג

 ןרעדנַא ןיטולחל ַא ןיא ןרָאוװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ןענעז סָאוװ ,"סערבַאס ,, יד ייב

 עקיזָאד יד ןופ טייקסיורג יד ןוא הלעמ יד דָארג זיא סָאד טָא ןוא .טַאמילק ןקיטסייג

 רעצרעה יד ןיא ךיוא וליפַא ,ץרַאה סנעמעלַא ןיא ןעגנוזעגניירַא ןבָאה ייז סָאװ ,רעדיל

 רעשידיי רעד ןופ רעגייטש-סנבעל סעד טנעָאנ רעד ןופ טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ

 .ןליוּפ ןיא ףרָאד ןשידיי ןופ ןוא לטעטש ןשידיי ןופ ,טָאטש

 רעביל ַַא ןופ טנעה יד ןעוט סע יו ,טעלגעג ןוא טעילוטעג ןבָאה ןעגנַאזעג עקיזָאד יד

 עצרוק צנַאג זיולב סָאו ,קלָאפ ןטפדורעג ןוא ןטמותירַאֿפ סעד ןופ המשנ יד ,ןעמַאמ

 .געווםירוסי ןגנַאל ןייז ףיוא ןבָאה וצ ןעוועג הכוז סע טָאה החונמ ןוא ור ןופ ןטנעמָאמ

 ןעקנירט ןופ ןטנעמָאמ עקידיירפ יד רַאפ ,ןביולג ןוא דיירפ ןופ ןעגנומיטש יד רַאפ ךיוא זיא

 ןקיסַאּפ םעד ןענופעג סרעפעש סקלָאפ םעד ןבָאה ייז רַאפ ךיוא --- דסח ןופ רעכעב םענוֿפ

 .קורדסיוא

 סָאוו ,רעיצרעד ןדעי רַאפ ןוא לארׂשי בהוא ןדעי רַאפ רצוא ןַא זיא ךוב עקיזָאד סָאד

 רעד ןיא ,םוטעמוא ןדיי ייב ןטרעוו:טסנוק ןוא -רוטלוק עשידיי ןצנַאלפוצנייא טבערטש

 .טלעוו רערָאג
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 (ווָאשטַאגוּפ) ןרימע לאונמע

 ןורכז ןוא םולח

 םוש ןייק טרַאּפשעג טשינ טָאה סָאװ ,ךוב ןקיזָאד םענופ רבחמ רעד טָאה תוכז ןסיורג ַא

 -נעמַאזוצ ידכ ,תורצוא ענעּפָא ןוא ענעגרָאברַאֿפ יד ןיא ןשינעלבירג ןוא ןשינעכוז ,ןעגנוימַאב

 טָאה רע .טייק עכעלרעה עקיזָאד יד ןדימשוצסיוא ןוא רענייטשלדייא עלַא ןביילקוצ

 יז ןוא סרעפעשַאב ערעייז טימ ןעגנוֿפַאש-קיזומ יד טקינייארַאפ ןוא ןדנובעגנעמַאזוצ

 .סרעיוב ערעייז טימ --- קרעוו עקיטסייג

 עכעלרעדנּוו ַא טריטנעזערּפ זדנוא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא זיא וטפיוא רעסיורג ןייז

 רעד ןופ גייווצ ןרעדנוזַאב ַא טקעלּפטנַא זדנוא ןוא ןטלַאטשעג עשירעפעש ןופ עירעלַאג

 טרעהעגפיוא יז טָאה קילגמוא ןסיורג רעזדנוא וצ סָאו ,רוטלוק רעקידלצרָאוו רעשידיי

 עטסנדישרַאפ יד ןיא ןבעל רעטייוו סעוו ןוא טבעל יז רעבָא -- שיזיפ ןריטטיזקע וצ

 .תוצופת יד ןיא ייס ןוא לארׂשי ןיא ייס ,ןעגנולדנַאו עקיטסייג

 -המשנ עשידיי ןופ הנחמ ַא -- םינזח ןוא סרעיצרעד-קיזומ ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,סרעטכיד

 -- וייל טימ טשטנעבעג ױזַא ןעוועג זיא םוטנדיי עשיליוּפ סָאד סָאו ,סרעדימשיהריתי

 טרעוו ךץרַאה סָאד .ךוב עקיזָאד סָאד קידנרעטעלב ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ףיוא ןבעל

 ןוא עלופסקורדנייא ייר רעגנַאל רעד ןופ קילבנָא ןיא ליפעגיצלָאטש ַא טימ טליֿפעגנָא

 -רוטלוק םענופ יובפיוא םוצ ןגָארטעגיײב ליפ ױזַא ןבָאה עכלעוו ,ןטלַאטשעג עקיברַאֿפליפ

 .דרע רעשילױפ רעד ףיוא הדע רעשידיי רעשימַאניד יױזַא רעד ןופ לכיה

 ןיא ןדיי ןופ גנַאזעג סעניא ןוא הניגנ רעד ןיא רָאלק ךיז ןרעה ןעגנַאלק עריא ןופ סָאכע יד

 טּפעשעג ןבָאה סעידָאלעמ ןוא רעדיל עקיזָאד יד לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד .טלעוו רעד רָאג

 ןזעיגילער ןוא ןכעלמיטסקלָאפ םענופ ןלַאװק עמַאס יד ןופ ,תורוקמ-סקלָאפ עטלַא ןופ

 .המשנ-סקלָאפ רעד ןיא טּפַאזעגנייא ןרָאװעג ןענעז ייֵז ןוא תורוד עקידרעירפ ןופ סָאלעמ

 רעייז וצ זיב טייהדניק רעירפ רעייז ןופ ןבָאה -- אמזוג םוש ןָא -- ןשטנעמ ןענָאילימ

 ןוא גנַאזעג ןפיס ןוא ןטכע ,ןקיצרַאה ןופ ןלַאװק יד טימ טּפַאזעגנָא ךיז רעטלע ןפיט

 דשוח טשינ וליּפַא רָאג ןבָאה ייז .טייקכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא יו ןעמונעגנָא סע ןבָאה

 ַא ןופ טלַאטשעג ַא ןַארַאפ זיא ןוגינ ןדעי רעטנוא ןוא גנַאזעג ןדעי רעטנוא זַא ,ןעוועג

 טליפעג טָאה סָאװ ,טקיטייװעג ןוא טבילעג טָאה סָאװ ,ןצעמע ןופ } רעפעש ןקידעבעל

 סענעגייא ןייז רַאפ קורדסיוא ןטסקיסַאֿפ םעד טכוזעג רדסכ ןוא רעכעה טקוקעג ןוא רעפיט

 .לרוג סנבעל רעייז ןוא ןייז רַאֿפ ,רעדירבטימ ענייז רַאּפ ןוא ךיא
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